
Zeeland 
Seaports
Magazine

EditiE 
2011

Hoe was 2010? Havenhelden en hun bazen Waarom groei moet
Voetstappen in de historie Techniek verklaard What’s in a name?



What’s in a name? Waarom heeft een schip een naam? 
En wat vertellen die namen? 4/48

Snel uit de crisis Hoe was 2010 voor Zeeland Seaports? 
Waarom de crisis meeviel. 6

Havenhelden Harde werkers vormen het gezicht van de 
Zeeuwse havens. Wie zijn zij? 10/22/28/36

Zeeland Seaports wil groeien De havens willen 50 procent 
groeien. Waarom dat moet en waarom het kan. 12

De levensvervulling van Martin Verbrugge Het bedrijf 
is zijn leven. Wat drijft een van de topondernemers 

in de Zeeuwse havens? 16

Rondje Vlissingen Historie om trots op te zijn. 
Wandel zelf door de geschiedenis. 20

Zeeland Seaports op eigen benen Het havenbedrijf is 
zelfstandig. Wie daar belang bij heeft? Vooral de klant! 24

Bedrijven maken elkaar duurzaam
Voor de een is het afval, voor de ander een grondstof. 

Hoe bedrijven elkaar én het milieu helpen. 32

Wie weet hoe het werkt? Hoe wordt een haven gebouwd en 
gebaggerd? Uitleg waarvoor je geen whizzkid hoeft te zijn. 38

Jack Kloosterboer stopt nooit Het gaat niet om hem, 
maar om het bedrijf. Voor één keer geeft de Zeeuwse 

topondernemer toch een interview. 42

Rondje Terneuzen De stad van de Vliegende Hollander. 
Ontdek zelf de verborgen geschiedenis. 46

Colofon 50

4/48

16

10/22/28/36

6

42

6

Zeela
nd

 Sea
p

orts M
a

g
a

zin
e

3

Zeeland Seaports Magazine! 
Ik hoop dat dit blad voor u een prettige (hernieuwde) kennismaking is met de 
havens van Terneuzen en van Vlissingen. 
De havens waar geen 9-tot-5-mentaliteit heerst en waar de mensen betrokken 
zijn bij hun werk en gedreven worden door de wil om daar het allerbeste van te 
maken. Typisch Zeeland, zou ik zeggen.

Logisch! Dat hoor je allemaal in zo’n voorwoord te zeggen als algemeen directeur van 
 Zeeland Seaports. Maar ik méén het ook. Ik ben trots op hetgeen hier in Zeeland de afgelo-
pen decennia tot stand is gebracht. En ik weet dat we voor de toekomst nog heel veel plannen 
hebben. Zeeland Seaports wil de zeeoverslag tot 2020 laten groeien naar 50 miljoen ton en 
die van de binnenvaart naar 40 miljoen ton. Dat betekent: meer banen en meer toegevoegde 
waarde. We willen dat doen op een duurzame, verantwoorde manier, zodat we ons kostbare 
Zeeuwse milieu ook in de toekomst kunnen blijven koesteren.

U kunt er alles over lezen in dit Zeeland Seaports Magazine. Hoe de Zeeuwse havens snel-
ler dan verwacht de gevolgen van de economische crisis te boven kwamen, hoe onze plan-
nen luiden voor de periode tot 2020 en waarom de verzelfstandiging per 1 januari 2011 van 
het havenbedrijf vooral positieve gevolgen zal hebben voor onze klanten. Tegelijk maakt u 
kennis met de technische kanten van het havenwerk, met de duurzame kringlopen tussen 
bedrijven, maar ook met de mensen die het gezicht van de haven zijn en met enkele topon-
dernemers die al vele jaren bepalend zijn voor het succes van de Zeeuwse haveneconomie, 
die onze provincie maar liefst 35.000 banen oplevert.

Dit tijdschrift is de vertaling van het jaarverslag van 2010 van Zeeland Seaports voor een 
breed publiek. Het is een eerlijk blad geworden, zoals dat hoort bij een havenbedrijf met een 
publieke functie. Vandaar dat u ook een enkele kritische noot over de gang van zaken in onze 
havens zult lezen. Dat hoort er allemaal bij, daarmee kunnen we als Zeeland Seaports alleen 
maar ons voordeel doen. En dat zúllen we ook doen.

Ik wens u veel blader- en leesplezier. Ik hoop dat u – net als wij van Zeeland Seaports – door-
drongen raakt van de betekenis van beide havens voor onze economie en voor Zeeland.

Hans van der Hart
Algemeen directeur
Zeeland Seaports

De financiële verslaggeving 2010 van Zeeland Seaports is te vinden op onze website: www.zeelandseaports.com

Voorwoord

Dit is een speciale 
uitgave van
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Hij zit ontspannen te praten voor de kajuit. Joost Wieland, grijs haar en een dito 
baardje, heeft in de verte wel iets van kapitein Iglo. Hij is een geboren Terneuze-
naar, dat zijn er natuurlijk niet veel in het havengebied. Zijn schip is 38 meter lang 
en hij heeft het al zo’n jaar of vijfendertig in zijn bezit, overgenomen van vader 
die ook schipper was. “Secunda? Dat betekent tweede. Ik weet niet waarom die 
naam gekozen is. Ja, mijn vader heeft hiervoor wel een ander schip gehad, maar 
deze heet Secunda, zolang ik me dat kan herinneren. Nee, nooit over nagedacht 
een andere naam te kiezen. Waarom zou je ook? Wist u dat Franse schippers hun 
scheepsnaam nooit veranderen? Dat zou ongeluk brengen. Nou, daar geloof ik 
niet in.”

“U weet niet wat een cormoran is? Gek is dat eigenlijk, de halve wereld noemt het 
dier zo. Alleen hier in Nederland noemen we het een aalscholver, een waterraaf.” 
Nicolaas Boekholt (67) heeft het schip, dat in 1962 werd gebouwd,  sinds 1979. 
Waarom het ooit zo genoemd is, weet hij niet. Het schip heeft een lengte van ruim 
39 meter en het ligt vlakbij het centrum van Terneuzen. “Ja, dat is een kleintje 
tegenwoordig en dat maakt het schip misschien ook minder aantrekkelijk om over 
te nemen”. De Rotterdammer Boekholt begon met varen op zijn vijftiende en hij 
woonde samen met zijn vrouw 45 jaar op een schip. Daaraan komt waarschijnlijk 
binnenkort een einde. Het is mooi geweest. “Maar het is wel even wennen aan het 
idee dat je op het vasteland komt te wonen.” Hoewel, zo’n vaart loopt het allemaal 
nog niet. De Cormoran staat inmiddels anderhalf jaar in de verkoop. Morgen komt 
voor de derde keer een belangstellende een kijkje nemen.

a nam
e...

What’s in
deel1

Zijn blauwe overall is inmiddels zwart van de verf. John Waalboer uit Dordrecht 
staat de roestplekken op zijn 70 meter lange binnenvaartschip met een kwast 
bij te werken. “Zout water”, zegt hij, “dan krijg je roest. Moet je meteen wat aan 
doen.” Hij heeft het schip, dat uit 1962 dateert, sinds 1997 en noemde het zelf 
Wending. “Tja, waarom? Omdat je op reis veel wendingen maakt. En het is een 
naam die niet veel voorkomt. Dat is het eigenlijk.” De Wending is een beunschip, 
dat heel geschikt is om nat zand en blubber te vervoeren. Beunschepen hebben 
een dubbele wand, die met lucht gevuld is en het schip extra drijfvermogen geven. 
De Wending vervoert vooral zand en grind, de laatste tijd op het traject van Terneu-
zen naar Noord-Frankrijk en terug. Vrouw en kinderen? “Jazeker, drie kinderen. 
Die wonen thuis aan de wal.”

Andrea Heuvelman (24) is thuis.  Samen met haar man Arjen (27) verschijnt ze in 
de deuropening van hun riante woonverblijf op de Andrea, een schip met een leng-
te van 135 meter. Ze zijn ruim een jaar getrouwd. Binnen hangen de trouwfoto’s 
en ligt hun dochtertje van een half jaar oud in de box. “Ja, het schip is naar Andrea 
genoemd. Ik heb het samen met een compagnon gekocht. Over de naam konden 
we het niet eens worden en over de precieze kleur ook al niet. Daarom hebben 
we een praktische oplossing gekozen. Hij koos de kleuren, ik de naam.” Andrea 
moest er wel even aan wennen. Als Arjen zijn schip aanmeldt via de marifoon, 
heeft ze nog wel eens de neiging te reageren. “Maar het is ook een hele eer.” Ook 
het leven op het water was wennen voor de lerares, die haar baan heeft gegeven 
voor haar grote liefde. Ze komt uit een groot gezin en dan overvalt het alleen zijn 
je wel eens. “Je moet je eigen bezigheden en hobby’s vinden.” En eens in de week 
probeert ze nog wel op bezoek te gaan bij haar moeder aan de wal.

Fotografie: R
oel Sm

it / iStockphoto



tErugblik 2010KoninKlijKe SlingeR
Koningin Beatrix neemt de Scaldiahaven in gebruik

vens samen. Zeeland Seaports is goed op weg naar 

het realiseren van de doelstelling van 50 miljoen 

ton zeeoverslag en 40 miljoen ton overslag van de 

binnenvaart in 2020. 

Zeeschepen in de Zeeuwse havens hebben vooral 

droge en natte bulk aan boord. Door het ontbre-

ken van goede faciliteiten voor het overslaan van 

containers, is lading in deze verschijningsvorm 

zeldzaam. Tegelijkertijd groeit het vervoer van con-

tainers wereldwijd nog altijd sterk. Logisch dat Zee-

land Seaports zo blijft vasthouden aan de aanleg 

van een volwaardige containerterminal. Dit jaar is 

duidelijk geworden dat ook het provinciaal bestuur 

van Zeeland en het nieuwe kabinet veel voelen 

voor zo’n containerterminal in Vlissingen-Oost.

Overigens heeft Zeeland zijn positie als stukgoedha-

ven in 2010 ook versterkt. Uit cijfers van het vak-

blad De Lloyd blijkt dat de Zeeuwse havens vorig 

jaar met 7,4 miljoen ton stukgoed zelfs Rotterdam 

achter zich hebben gelaten. In deze regio wordt al-

leen in Antwerpen meer stukgoed vervoerd.

Aardolie, aardolieproducten en vaste brandstoffen 

vormen de belangrijkste lading voor de zeeschepen 

in Terneuzen en Vlissingen. Daarna zijn landbouw-

producten het belangrijkst. In deze productgroep 

e economische teruggang in 2009 was 

onvermijdelijk. In dat jaar werden in 

de havens van Terneuzen en Vlissingen 

13 procent minder goederen overgesla-

gen. Niettemin leken de economische 

ontwikkelingen aan het eind van 2009 al weer wat 

aan te trekken. Daarna zette, in het eerste kwartaal 

van 2010, het herstel verrassend snel door.

Het resultaat is dat de overslag van zeeschepen 

eind 2010 nagenoeg op hetzelfde niveau uitkwam 

als in 2008 (ruim 33 miljoen ton); dat is een groei 

met 15 procent ten opzichte van 2009.  In de bin-

nenvaart groeide de overslag van ruim 24 miljoen 

ton naar een kleine 28 ton (plus 13 procent). 

Dat is goed nieuws voor de hele regio. En de groei 

zet nog steeds door. In het eerste kwartaal van 2011 

was de overslag in de Zeeuwse havens opnieuw 

7 procent hoger dan dezelfde periode een jaar eer-

der. Eerder dit jaar heeft Zeeland Seaports laten 

weten dat de teller voor wat betreft de zeeoverslag 

aan het eind van 2011 zeker op 35 miljoen ton zal 

staan, wat een record is voor de beide Zeeuwse ha-
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ZeeoveRSlag 2010
(x 1.000 ton) 
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zitten ook de zogenoemde forest products (hout, 

papier en cellulose), waarvoor Zeeland Seaports de 

grootste haven van Europa is.

Financieel resultaat
De Zeeuwse havens hebben grote betekenis voor de 

economie van Zeeland. Ze zorgen voor 35.000 ba-

nen, terwijl circa 20 procent van de toegevoegde 

waarde van de Zeeuwse economie wordt gereali-

seerd in de beide havens.

Om dat mogelijk te maken en te kunnen blijven 

 investeren, is het belangrijk dat Zeeland Seaports 

ook financiële resultaten boekt. Daarin slaagt het 

havenbedrijf in het algemeen goed. Meestal be-

draagt het financiële resultaat tussen de 5 en de 

10 miljoen euro per jaar, in 2009 oplopend tot maar 

liefst 11,4 miljoen. De inkomsten van het haven-

bedrijf komen uit havengelden en het verpachten 

van grond. In 2010 slaagde Zeeland Seaports erin 

41 hectare grond nieuw uit te geven.

Uit de gewone bedrijfsvoering hield het havenbe-

drijf in 2010 opnieuw ongeveer 10 miljoen euro over. 

Op grond van boekhoudregels moesten echter voor-

bereidingskosten van de Westerschelde Container 

Terminal voor een deel afgewaardeerd worden.>  

We zitten nog altijd in de 
nasleep van een diepe 

economische crisis. 
In een havengebied merk 

je zo’n crisis meteen. 
Maar hoeveel veerkracht 

hebben de havens van 
Terneuzen en Vlissingen? 

Hoe ging het in 2010 en 
daarna? Hoe vlot komt het 

economisch herstel?

Snel
uit de
crisis

2010<

SluiSKil
lijnco green energy bouwde biomassacentrale

Fotografie: g
ijs H

aak / Zeeland Seaports
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Zodoende kwam er een eenmalig negatief resultaat 

van 9,5 miljoen euro uit de bus.

Koninklijk feestje in Scaldiahaven
In 2010 werd in Vlissingen-Oost de aanleg van de 

Scaldiahaven (Scaldia = Schelde) voltooid. Aan de 

haven (die 2.400 meter kade heeft) is twee jaar ge-

werkt. De voorbereidingstijd was een veelvoud hier-

van. De Scaldiahaven was de laatste mogelijkheid 

voor binnendijkse uitbreiding in Vlissingen. Met 

60 miljoen euro aan bouwkosten was het project 

het grootste uit de geschiedenis van de Zeeuwse 

 havens.

De nieuwe Scaldiahaven werd in november 2010 

officieel in gebruik genomen door koningin Beatrix. 

De ingebruikname viel samen met de viering van 

het 40-jarig bestaan van het havenbedrijf. 

Door aan een lier te draaien startte de koningin een 

spectaculaire botendans op het lied ‘Aan de kust’ 

van de Zeeuwse popgroep Bløf. Voor deze gelegen-

heid was de tekst van een van de coupletten her-

schreven: Vlissingen is het hart/van bedrijvigheid 

vannacht/De haven in beweging/vol nijverheid en 

kracht/Vakkundig wordt de lading in veiligheid ge-

bracht/Betrouwbaarheid, betrokkenheid, heeft ons 

zo ver gebracht/En vergeet het niet/’t is de Zeeuwse 

kracht die je hier ziet. 

Geleidelijk wordt de Scaldiahaven in gebruik geno-

men. Aan de noordzijde heeft het Belgische  bedrijf 

Sea-Invest/Zuidnatie plannen voor onder meer 

op- en overslag van containers en breakbulk. De 

zuidzijde wordt door het overslagbedrijf Verbrugge 

gebruikt voor de overslag van cellulose, een basis-

grondstof voor papier.

Volop nieuwe investeringen

Wie wil blijven groeien, moet ook blijven investe-
ren. Dat geldt voor de bedrijven die in de havens 
werken, maar ook voor het havenbedrijf dat hun 
groei mogelijk wil maken. Een paar nieuwe ontwik-
kelingen in 2010:

•	 Op het terrein van Heros in Sluiskil (langs het 

 Kanaal van Gent naar Terneuzen) is een biomas-

sacentrale van 10 MegaWatt gebouwd door Lijn-

co Green Energy.

•	 In de Autrichehaven (tussen Westdorpe en Axel 

aan het Kanaal van Gent naar Terneuzen) is flink 

gebaggerd; met dit baggerwerk is begin 2011 de 

aanleg van de Autrichehaven voltooid; schepen 

met een diepgang tot 12,5 meter kunnen hier 

aanmeren aan een kade met een lengte van 

ruim 800 meter.

•	 Mammoet, een bedrijf gespecialiseerd in zwaar 

transport, heeft op de Axelse vlakte aan de 

Autriche haven een terrein verworven van 8 hec-

tare. Hier wil het bedrijf  zijn derde multi purpose 

terminal in Nederland realiseren.

•	 De voorbereidingen zijn gestart voor een water-

stofelektriciteitscentrale die C-Gen (een onaf-

hankelijke investeerder in energiecentrales) wil 

bouwen aan de Sloehaven (Vlissingen-Oost). Het 

gaat om een centrale van 800 tot 900 MegaWatt 

met de mogelijkheid van het afvangen van CO2.

•	 Sealake aan de Westhofhaven (Vlissingen-Oost) 

heeft in 2010 een nieuwe eigen kade gebouwd. 

Dit gebeurde onder toezicht van Zeeland Seaports. 

Sealake is een op- en overslagbedrijf in zowel 

bulk als stukgoed.

•	 Tussen Zeeland Seaports en OVET (een overslag-

bedrijf gespecialiseerd in droge bulk) is een over-

eenkomst getekend, waarin is vastgelegd dat de 

diepzeekade van deze onderneming door het ha-

venbedrijf wordt verlengd. OVET heeft hiervoor 

en voor de uitbreiding van overslagcapaciteit 

5 hectare grond extra in erfpacht genomen.

•	 In 2010 is verder gewerkt aan de realisatie van 

het project Maintenance Valuepark (MVP). Het 

gaat hierbij om een grootschalig park waar be-

drijven op het gebied van onderhoud en con-

structiewerk zich kunnen vestigen. Het MVP in 

Terneuzen richt zich op de ontwikkeling van 

een duurzame omgeving waarin ondernemers, 

onderwijs en overheid gezamenlijk werken aan 

opleiding, innovatie, efficiency en economische 

groei. Het MVP vormt een onderdeel van het 

World Class Maintenance-programma in Neder-

land. <

tErugblik 2010

ZeeoveRSlag Zeeland SeapoRtS
Goederen die per zeeschip worden aan- en afgevoerd
( x 1.000 ton )

2000  24.812
2001  25.368
2002  26.729
2003  28.012
2004  29.976
2005  30.400
2006  30.249
2007  33.047
2008  33.278
2009  28.799
2010  32.968

20.000

25.000

30.000

35.000

oveRSlag BinnenvaaRt Zeeland SeapoRtS
Goederen die per binnenvaartschip worden aan- en afgevoerd
( x 1.000 ton )

2000  20.137
2001  20.759
2002  22.208
2003  24.705
2004  25.476
2005  29.517
2006  29.412
2007  28.768
2008  28.657
2009  24.225
2010  27.727

15.000

20.000

25.000

30.000

aantal ZeeScHepen

2000  5.447
2001  5.642
2002  5.573
2003  6.390
2004  6.700
2005  6.867
2006  6.770
2007  6.572
2008  6.417
2009  4.946
2010  5.525

autRicHeHaven
Schepen tot 12,5 meter diepgang 
kunnen nu aanmeren



MaRtin de vRieS (48) is bootman 
bij de verenigde Bootlieden in 
terneuzen. dat is leuk werk: “lekker 
met gewone mensen werken en altijd op 
en rond het water zijn.” tegelijk is het ook 
zwaar werk. de ene week op, de andere 
week af. en dan gaat het werk in principe 
24 uur per dag door. “je moet dus op 
commando kunnen slapen.” Bootlieden 
helpen zeeschepen bij het afmeren en met 
bijkomende werkzaamheden. Bij kleinere 
schepen doen ze dat in tweetallen, bij 
grotere wel met een man of zes. Scheeps-
trossen kunnen loodzwaar zijn en het werk 
gaat altijd door, ook als het stormt. Martin 
klaagt niet. Hij komt uit een familie van 
binnenvaartschippers, maar ging op zijn 
21ste als bootman aan de slag. voor éven 
dacht hij zelf, maar dat is inmiddels al 27 
jaar. een leuk onderdeel van het werk is dat 
hij regelmatig roerganger mag zijn om een 
zeeschip veilig van vlissingen naar gent te 
brengen. “aan boord van zo’n groot schip 
lijkt het Kanaal van gent naar terneuzen 
soms maar een klein slootje.”

‘Lekker
 zwaar
 werk’

Zeeland Seaports: de havens met een menselijk gezicht. 
Dit zijn de mensen die het gezicht vormen van de havens 
van Terneuzen en Vlissingen. Havenhelden noemen we ze.
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HavEnHEldEn

‘Geduldig 
 blijven…’

RoB van de paS (43) is zelfstandig 
ondernemer en werkt als register-
loods. als een zeeschip veilig in of uit de 
haven gebracht moet worden, komt van de 
pas aan boord. Formeel is hij adviseur van 
de kapitein, maar de praktijk is meestal 
dat hij het schip vaart. de meeste kapiteins 
vinden het een hele geruststelling om het 
nauwkeurige manoeuvreerwerk in een 
vreemde haven te kunnen overdragen. 
“die varen blind op de loods.” Slechts een 
enkeling is eigenwijs, maar ook die blijft 
van de pas geduldig adviseren. 
“uiteindelijk gaat het erom dat een schip 
veilig aan de kade komt.” Rob’s vader 
was rivierloods. Hijzelf is bevoegd – zoals 
tegenwoordig gebruikelijk is – zowel op zee 
als op de rivier. op grond van zijn jarenlange 
ervaring is hij nu bevoegd de grootste zee-
schepen te loodsen op zee en op de rivier 
tot 260 meter lang. Hij komt met de meest 
uiteenlopende nationaliteiten in aanraking. 
toch zijn er aan boord maar twee voertalen: 
nederlands of engels. “of wat daar bij 
sommige kapiteins voor door moet gaan.”

Fotografie: K
ees H

um
m

el
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ZEEland SEaportS wil groEiEn

Hoeveel willen de havens van Vlissingen en van Terneuzen groeien?
Van der Hart: “In onze plannen is vastgelegd dat de zeeoverslag moet groeien naar 50 miljoen 

ton in 2020; deze was in 2010 ongeveer 33 miljoen ton. En verder is het doel dat de overslag 

van de binnenvaart groeit van ruim 27 miljoen ton nu naar 40 miljoen ton in 2020. Deze plan-

nen dateren van voor de economische crisis, maar we zien op dit moment geen reden ze aan 

te passen. We hebben in 2009 weliswaar een stevige dip meegemaakt, maar in 2010 zijn we 

opvallend snel uit het dal geklommen. Na Antwerpen zijn we in deze regio de snelste groeier; 

we doen het beter dan Gent en Zeebrugge, maar we groeien ook sneller dan de andere Neder-

landse zeehavens.” 

Waaróm wilt u groeien?
“Het gaat ons om groei van de bedrijven die in de havens gevestigd zijn en om uitbreiding van 

het aantal bedrijven. Beide zijn nodig, want voor een gezonde ontwikkeling is een zekere schaal-

grootte nodig. Alleen al om de serviceverlening op een bepaald niveau te kunnen houden is 

kritische massa noodzakelijk.”

Hoe staan de Zeeuwse havens er voor vergeleken met de concurrentie?
“Goed. We hebben twee sterke punten. Het eerste is onze bereikbaarheid, over zee, over land, 

per spoor en via de binnenvaart. Als je kijkt naar de Belgische concurrentie: we zijn over zee be-

ter bereikbaar dan Antwerpen en over land beter bereikbaar dan Zeebrugge. In feite is  Zeeland 

Seaports een combinatie van de sterke punten van beide. Een ander sterk punt, zo wordt ons al-

tijd verteld, is onze persoonlijke benadering en onze toewijding. Er heerst hier in de haven geen 

negen-tot-vijf-mentaliteit. De mensen zijn ontzettend betrokken en gedreven.”

U bent 60; wat wilt u tijdens uw loopbaan nog realiseren?
 “Ik zeg als eerste: een containerterminal. Iedereen weet dat de laatste vijftien jaar het zee-

transport met containers enorm sterk is gegroeid. Dat komt bijvoorbeeld doordat steeds meer 

 traditioneel stukgoed per container wordt vervoerd. Tegelijkertijd is de behoefte aan contai-

nervervoer gegroeid door de opkomst van het Verre Oosten. De havens van Vlissingen en van 

Terneuzen spelen op dit moment geen rol bij deze ontwikkeling. We hebben hier geen mogelijk-

heden om grote containerschepen te ontvangen; dus zien we ze passeren richting Antwerpen. 

Met de doorgaande schaalvergroting van de containerschepen zal de unieke ligging van de ha-

ven van Vlissingen zeker kansen bieden voor de ontwikkeling en exploitatie van een deepsea- 

containerterminal.”

Het Rotterdamse havenbedrijf zegt dat de plannen voor de Westerschelde Container
Terminal (WCT) achterhaald zijn.
“Daar ben ik het niet mee eens. En ook bij het nieuwe provinciebestuur van Zeeland is de rea-

lisatie van een WCT nu  een speerpunt in het collegeprogramma. We hebben de laatste jaren 

bovendien veel tegenslagen gehad. De WCT moet gerealiseerd worden aan de buitenkant >

De Zeeuwse havens willen groeien. Het is de bedoeling dat de overslag (van zee-
vaart en van binnenvaart) in 2020 ongeveer de helft meer is dan nu. Is die groei 
echt nodig? Hoe wil Zeeland Seaports deze realiseren? En betekent zo’n groei geen 
aanslag op het milieu en het schitterende Zeeuwse landschap? Vragen voor Hans 
van der Hart (60), algemeen directeur van Zeeland Seaports.

9 vragen aan 
Hans van der Hart 
(Zeeland Seaports)

Havens 
willen 50% 
groeien
Waarom 
is het 
nodig?
En kan 
het wel?
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van de haven, in de Westerschelde, een gebied 

waar volgens Natura 2000 strenge regels gelden 

voor bescherming van de natuur. Dat maakt het 

lastig. Bovendien valt het niet mee in deze tijd een 

goede exploitant te vinden, maar ik blijf optimistisch 

voor de toekomst. Overigens kunnen ontwikkelin-

gen in het containersegment binnen de bestaande 

haven ook op steun van Zeeland Seaports rekenen. 

Als een ondernemer een goed plan heeft met deug-

delijke financiering, is hij van harte welkom. Ik blijf 

het essentieel vinden voor de verdere ontwikkeling 

van de havens.”

Verder nog wensen?
“Zeker! Een sterk punt van deze havens is de be-

reikbaarheid. Wat dat betreft scoren we  in verge-

lijking met de omringende havens goed. Maar het 

is wel zaak de infrastructuur op peil te houden. Ik 

denk dan bijvoorbeeld aan de verdubbeling van 

de N62 (Sloeweg-Tractaatweg), die binnenkort zal 

beginnen. Ook een rechtstreekse verbinding via het 

spoor vanuit Zeeland richting het achterland, de zo-

genoemde Sloeboog, staat op ons verlanglijstje.”

“En dan is er natuurlijk de keiharde noodzaak van 

een nieuwe zeesluis bij Terneuzen. Het is nu al drin-

gen bij de sluis en er moeten bij het doorlaten van 

verkeer al keuzes gemaakt worden: jij eerst en dan 

ben jij aan de beurt. Ik verwacht de komende jaren 

nog een aanzienlijke groei landinwaarts. Denk aan 

de ontwikkeling van de westelijke oever van het 

Kanaal Gent-Terneuzen, maar ook aan de Axelse 

Vlakte en de ontwikkelingen in de haven van Gent. 

Dan is zo’n nieuwe sluis onmisbaar.”

Gaat al die groei niet ten koste van de natuur
in Zeeland?
“Beide zaken zijn goed te combineren. Kijk maar 

eens hoe fraai Vlissingen-Oost is ingebed in een 

natuurlijke omgeving. We besteden ook veel aan-

dacht aan slim transport; binnenvaart levert veel 

minder milieuschade op dan vervoer over de weg. 

We denken ook aan meer ondergronds transport.”

“Ik ben er heel trots op dat Zeeland Seaports een 

speerpunt heeft gemaakt van het stimuleren van 

kringlopen van grondstoffen en reststromen tussen 

bedrijven. De restwarmte en de CO2 van een kunst-

mestfabriek worden gebruikt om glastuinbouw-

bedrijven op een bijzonder duurzame manier van 

energie te voorzien. We hebben nu zo’n 35 hectare 

kassen staan; ik hoop nog in mijn periode mee te 

maken dat dit 200 hectare zal zijn. En ik hoop ook 

dat er veel meer van dit soort initiatieven van de 

grond komen, bijvoorbeeld ook rond Dow Benelux 

in Terneuzen.”

U bent trots op de Zeeuwse havens.
“Dat klopt. Ik realiseer me soms wel hoe het er veertig 

jaar geleden uitzag toen hier het eerste havenbedrijf 

werd opgericht. En kijk nu eens! De samenwerking 

tussen de betrokken overheden en het samengaan 

van de havenbedrijven van Vlissingen en Terneu-

zen heeft Zeeland veel opgeleverd. In elk geval 

minstens 35.000 banen in een provincie waar de 

banen nooit voor het opscheppen hebben gelegen. 

Inderdaad, ik ben er trots op met zoiets tastbaars 

bezig te mogen zijn.”

Is Zeeland ook wel trots op zijn havens?
“Tja, dat zou wel eens wat meer mogen zijn. Geluk-

kig hecht het nieuwe college van gedeputeerde sta-

ten van Zeeland veel belang aan de economische 

ontwikkeling van havens en industrie, maar veel 

Zeeuwen vinden het een beetje de ver-van-mijn-

bed-show. Daarom is Zeeland Seaports ook bewust 

bezig met de communicatie met alle betrokken par-

tijen, daarom komen we langs bij dorpsraden en 

ander partijen in de regio.” <

Hans van der Hart

1951      Geboren in Kruiningen

1970 > 1983 Diverse functies bij gemeente Goes

1983 > 1996  Diverse functies bij  havenschap Vlissingen

1996      Fusie havenschap Vlissingen en havenschap Terneuzen tot
               Zeeland Seaports

1996 > 2003 Hoofd financieel- economische zaken Zeeland Seaports

2003       Waarnemend directeur Zeeland Seaports

2004       Algemeen directeur Zeeland Seaports
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www.royalBurgergroup.com

port agencies
S5-Burger Port Agencies is een van de grootste 
havenagenten van Noord-Europa. Met ervaren teams 
in alle belangrijke havens zorgen we voor een optimale 
afhandeling van de port calls, gebaseerd op efficiency, 
flexibiliteit en nauwkeurige communicatie.

logistic services
Burger Logistic Services verleent vanuit een sterke basis 
in Nederland, België en Duitsland wereldwijd logistieke 
diensten, in onder andere zeevracht, luchtvracht en 
wegtransport, douanezaken, warehousing en distributie. 
We maken het verschil met een persoonlijke benadering 
en verstand van zaken.

liner agencies
Burger Liner Agencies is één van Europa’s grootste 
onafhankelijke cargadoors. Burger vertegenwoordigt ca. 35 
lijnrederijen die wereldwijd meer dan 1.600 bestemmingen 
aanbieden voor alle types verschepingen. We zijn van 
alle markten thuis: containers, ro/ro, breakbulk-, reefer- en 
projectlading.

ferry agencies
Burger Ferry Agencies is een toonaangevende speler 
op de markt voor ferry ticketing in Europa. Burger biedt 
wegvervoerders een op maat gesneden oplossing met 
betrekking tot hun ferryovertochten, met zeven dagen in 
de week ondersteuning.

Royal Burger Group is gevestigd 
in Rotterdam sinds 1772. In 
totaal hebben we 24 vestigingen 
in 11 verschillende landen. 
Met ruim 400 medewerkers zijn 
we een succesvol middelgroot 
bedrijf. Vanuit een no-nonsense 
mentaliteit staan we voor een 
klantgerichte dienstverlening. 
We hebben onze maritieme en 
logistieke activiteiten onder-
gebracht in vier verschillende 
business units:

always thinking ahead
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Martin Verbrugge 
(Verbrugge Terminals)

‘Never a dull 
moment’
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HavEnbaZEn

amen met zijn vader bouwde Martin Verbrugge het familiebe-
drijf uit van een eenmanszaak tot een haven- en transportbedrijf 
met 1.200 werknemers. Een gesprek over Verbrugge Terminals, 
internationale contacten, liefde voor Zeeuws-Vlaanderen en 
liefde voor het werk. “Ik zou het niet los willen laten, het is een 
levensvervulling.”

Martin Verbrugge heeft altijd geweten dat hij in het bedrijf van zijn vader wilde werken. Al 

vanaf het moment dat hij als jongetje van vier op zaterdagochtend mee ging naar de zaak, een 

transportbedrijf dat zijn vader in 1958 had opgericht. Het bestond uit een oude legervrachtauto 

en het had twee klanten. “Ik heb de ontwikkeling van het bedrijf van heel dichtbij meegemaakt 

en ik was altijd al geboeid door die vrachtauto’s.”

De familie woonde destijds in een huis op de Scheldedijk in Terneuzen. Overdag diende de 

slaapkamer van Martin als bedrijfskantoor. Vader gooide een plaid over zijn bed om gasten te 

kunnen ontvangen. Als hij naar bed ging, was het bed soms nog warm van de gasten. Het was 

daarom eigenlijk een vanzelfsprekendheid dat hij in de zaak zou komen.

Tijdens zijn studie bedrijfskunde in Rotterdam werkte Verbrugge al een dag in de week op het 

expeditiekantoor van Ruys & Co. Na het afstuderen ging hij werken voor Sara Lee in Parijs en 

  St Etienne. Daarna was hij zes maanden in New York voor Nedlloyd, dat destijds een aandeel 

had in het bedrijf van zijn vader. “In 1980, toen ik 25 was, zei mijn vader dat ik echt moest 

 komen, omdat hij anders iemand anders moest aannemen. Ik ben toen in het bedrijf gaan wer-

ken. Achteraf was het misschien beter geweest om nog iets langer weg te blijven.”

Wat had u nog willen doen?
“Ik had wel langer in Frankrijk willen blijven. Ik woonde in St Etienne en het Massif Central is 

fantastisch. En je zit natuurlijk zo in het skigebied. Als buitenlandse onderneming is het lastig  

zakendoen in Frankrijk, ze zijn er nog heel chauvinistisch. Maar het is een heerlijk land om > 

S
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te werken en te wonen. Ik zou ook graag in Brazilië 

willen wonen. De natuur, de taal, het eten en drin-

ken.”

Martin Verbrugge (56) is voorzitter en ceo van 

 Verbrugge Terminals, het bedrijf dat ruim vijftig 

jaar geleden is opgericht door zijn vader, maar 

dat inmiddels is uitgegroeid tot een fors haven- en 

transportbedrijf met 1.200 medewerkers. De over-

dracht van de macht van vader op zoon is volgens 

Verbrugge redelijk vloeiend verlopen. “Ik heb van 

1981 tot 1996 met hem samengewerkt. Mijn vader 

is nu 85, maar is nog steeds nauw betrokken bij 

het bedrijf.” Verbrugge Terminals heeft klanten in 

Zuid-Amerika, Japan, China, Indonesië, India, Zuid-

Afrika, Marokko, het Midden-Oosten, Rusland, Scan-

dinavië, Portugal, Canada en de Verenigde Staten. 

 Verbrugge reist dan ook veel. Per jaar is hij zo’n hon-

derd dagen van huis.

“Dat gaat in perioden. Nu ben ik drie weken hier, 

maar dan volgt weer een serie trips van drie da-

gen.” Jet lags probeert hij te voorkomen door in het 

vliegtuig veel te slapen, niet te drinken, reissokken 

te dragen en een goed boek te lezen. “Ik ben nu be-

zig met Anna Karenina van Tolstoj, een mooi boek. 

Dat boek bewaar ik voor mijn reis naar Brazilië vol-

gende week, want dan kun je lekker doorlezen. Een 

tijdje terug heb ik Montecristo van Alexander  Dumas 

gelezen in een nieuwe uitgave. Ook heel leuk.”

De vermenging tussen werk en privé tekent 

 Verbrugge. Tot voor kort was hij altijd aan het werk. 

Maar de laatste tijd gaat hij veel fietsen. In Breskens 

ligt een zeilbootje – een Papillon – waarmee hij af-

hankelijk van de wind en de stroming kan zeilen 

op de Schelde of de Noordzee. “Ik kom uit Terneu-

zen, van de klei. Van huis uit zijn wij Nederlands 

Hervormd. Ik ben een beetje ontkerkelijkt, maar het 

blijft een rol spelen in je doen en laten. Calvinisten 

moeten altijd hard werken. Ik neem ook nooit va-

kantie. Gelukkig heb ik nu dat bootje. Met de jaren 

komt het verstand ook wel.”

Ziet u uzelf wel met pensioen gaan?
“Jazeker. Ik kan wel blijven werken tot 70, maar ik 

zet in op minimaal 67. Mits mijn gezondheid het toe-

staat.”

Maar verwacht u het bedrijf los te kunnen laten?
“Ik denk van wel. Maar ik zou het niet los willen 

laten, want het is een levensvervulling.”

Bent u Zeeuw of Zeeuws-Vlaming?
“Een echte Zeeuws-Vlaming, ook al woon ik nu in 

Knokke. Dat komt omdat mijn vrouw Vlaamse is en 

daar al woonde. Vlaamse vrouwen zijn de beste 

vrouwen ter wereld, maar die moet je niet uit het 

Vlaamse land loswrikken dus ben ik daar gaan 

 wonen.”

Zeeuws-Vlaanderen is sowieso sterk georiënteerd 
op België...
“Ja, maar we zijn wel Nederlanders, misschien 

nog wel iets fanatieker dan Nederlanders uit zeg 

de Randstad. Dat Zeeuws-Vlaanderen Nederlands 

is gebleven, is een uitvloeisel van de tachtigjarige 

oorlog. Na de Belgische onafhankelijkheid in 1830 

wilden de Engelsen dat dit deel Nederlands bleef 

om de haven van Antwerpen te controleren. Na de 

Eerste Wereldoorlog zou Zeeuws-Vlaanderen Bel-

gisch worden, als straf voor het feit dat Nederland 

de Duitse troepen door Limburg had doorgelaten 

om de Belgen en Fransen aan te vallen. Maar on-

der leiding van een dominee ontstond er veel verzet 

onder het volk. Er kwam zelfs een volkslied waarin 

de band met Nederland nog een benadrukt werd. 

Uiteindelijk Is Zeeuws-Vlaanderen toch Nederlands 

gebleven.”

“Zeeuws-Vlaanderen heeft zich begin jaren negen-

tig ook nog lang verzet tegen de fusie tussen ha-

venschap Vlissingen en havenschap Terneuzen. De 

Zeeuws-Vlamingen voelden dat ze overheerst wer-

den door Middelburg. De tunnel was er nog niet en 

de meesten kwamen nooit aan de overkant. Mijn 

vader en iemand van Dow vormden toen een soort 

afscheidingsbeweging en toen zongen ze steeds 

En de opvolging?
“Mijn zoon van 24 wil misschien wel in het bedrijf. 

Mijn jongste dochter heeft wellicht ook ambitie. Te-

gen mijn zoon heb ik gezegd dat hij eerst zijn eigen 

pad moet kiezen. ‘Ga nu maar naar Brazilië, naar 

India, naar China. Want de toekomst zit toch in die 

emerging markets. Als je dertig bent en je bent nog 

steeds geïnteresseerd, dan moeten we maar praten’. 

Hij komt vaak in de vakantie en in de weekends 

werkt hij dan via een contractorbedrijf in de haven.”

Gaat het goed met het bedrijf?
“Jazeker. Er is natuurlijk veel concurrentie van de 

omliggende havens. De Belgen zijn onze eeuwige 

concurrenten met Gent, Zeebrugge en met name 

Antwerpen. Maar we doen het goed. In tien jaar tijd 

is het marktaandeel van break bulk in de Zeeuwse 

havens gestegen van 9,1 naar 23,7 procent. Ik ver-

wacht dat we binnenkort boven de 30 procent ko-

men. Dat is vooral te danken aan de terminals van 

Verbrugge. Inmiddels hebben we al weer een fors 

tweejarig investeringsprogramma in gang gezet. 

In ons bedrijf duurt het steeds tien jaar voordat we 

weer een volgende grote stap doen. Want er gaat 

wel vijf  tot tien jaar overheen voordat een nieuwe 

terminal echt goed draait.”

Waarom zo lang?
“Transportstromen moeten worden omgelegd en 

je moet alle partijen - transporteurs, expediteurs, 

reders, eindontvangers - ervan overtuigen dat de 

nieuwe locatie beter is. Mijn eerste uitdaging was 

het opzetten van bulk in 1986. Dat heeft ook bijna 

zeven jaar geduurd voordat dat een goede cash 

flow genereerde.”

Een familiebedrijf heeft een langere adem…
“Ja. Als je door de band genomen ons rendement 

bekijkt, kom je op gemiddeld 7 procent. Tijdens de 

beurshausse vonden veel mensen dat belachelijk 

laag. Familiebedrijven zitten er veel meer long term 

in. Daarbij is ons bedrijf asset heavy, dus per de-

finitie lange termijn. Als we een loods neerzetten, 

weten we dat het twintig jaar duurt voordat je die 

investering hebt terugverdiend.”

Heeft u als een van de grootste werkgevers een 
speciale rol in Zeeland?
“Nee. Dat van de havenbaronnen speelt hier niet. 

Zeeuwen zijn van ‘doe maar gewoon hè’. Zeeland 

is klein, dus je bent al snel een groot bedrijf. Als je 

naar onze concurrenten kijkt, zijn dat enorm grote 

multinationals. Bedrijven als SEA-invest en Steinweg 

zijn wel tien keer zo groot als wij.”

Verbrugge Terminals

Eind jaren vijftig is de familie Verbrugge begonnen met een transport-

bedrijf dat zich ontwikkelde tot een internationale wegvervoerder. Door 

overname van het, tot dan toe tot de Nedlloydgroep behorende, op- en 

overslagbedrijf August de Meijer in Terneuzen werd in 1988 Verbrugge 

Terminals gevormd. Dat specialiseerde zich in twee productgroepen: 

bulkproducten en forestproducten (papier en cellulose). 

In 1996 nam Delta Nutsbedrijven een participatie in Verbrugge Termi-

nals. Met Delta als strategische en financiële partner kon in 1996 de 

Haven van Vlissingen-groep worden overgenomen. Omdat de haven in 

Terneuzen te klein is voor de grote  schepen 

werd in de Scaldiahaven in Vlissingen-Oost gestart met een 

terminal voor de aanvoer van cellulose uit Zuid-Amerika. 

In 2008 wilden de aandeelhouders van Delta af van de participatie in 

de haven en kon Verbrugge de aandelen kopen waardoor de familie nu 

100-procentsaandeelhouder is.

weer dat liedje. Altijd dat romantische gevoel om 

bij België aan te sluiten. Dat kan helemaal niet na-

tuurlijk.”

Wat drijft u?
“Plezier in het werk. Veel van de 1.200 mensen die 

bij ons werken, ken ik persoonlijk. Dat is prettig. En 

als ik dan ook al die internationale contacten heb, 

is dat fantastisch leuk. Je kunt dit werk niet op de 

automatische piloot doen. Zo hoorde ik gisteren dat 

er vanmiddag een Braziliaan langskomt, een za-

kenpartner maar ook een goede vriend. Hij was in 

Zweden en komt op weg naar huis speciaal even 

langs. Never a dull moment.” <

‘Mijn vadeR iS nu 85 MaaR iS nog SteedS
  nauw BetRoKKen Bij Het BedRijF’

‘alS we een loodS neeRZetten, weten we
 dat Het twintig jaaR duuRt vooRdat je die
 inveSteRing HeBt teRugveRdiend’
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rondwandEling vliSSingEn

Vlissingen

Hij werd bekend doordat hij zeventien 
opvarenden redde van een schip dat 
was vastgelopen op een zandbank. 
Terwijl andere reddingsvaartuigen 
het weer te slecht vonden, deed 
 Naerebout met zeven anderen wel 
twee keer een poging en met succes.

5. gevangentoren
De Gevangentoren, in de volksmond 
ook wel ‘ de Bomvrije’ genoemd, is 
een restant van een aan het eind van 
de vijftiende eeuw gebouwde stads-
poort. De toren heeft lange tijd dienst 
gedaan als gevangenis. Aan de land-
zijde is een deel van de stadspoort 
in 1812 afgebroken voor de bouw 
van een bomvrije kazerne die na de 
Tweede Wereldoorlog is gesloopt. 
Rond 1960 is de toren weer helemaal 
gerestaureerd; er is nu een café-res-
taurant gevestigd.

6. Hofje
Te midden van veel nieuwbouw is een 
oase van rust te vinden: het Cornelia 
Qauckhofje uit 1643, met 23 kleine 
huisjes (inmiddels verbouwd tot 13 
woningen). Het werd gesticht door 
Cornelia Quauck om onderdak te 

bieden aan arme weduwen en we-
zen van omgekomen zeelieden en 
vissers. Weduwen die onverzorgd 
achterbleven, moesten doorgaans op 
zoek naar een nieuwe echtgenoot. 

En wie daarin niet slaagde, kon te-
recht in dit hofje, dat gebouwd werd 
op een afvalberg midden in de stad. 

7. Molen
Op de Oranjedijk staat een aan de 
zeekant bepleisterde molen van 
het type bovenkruier (het bovenste 
deel kan op de wind gezet worden). 
Deze Oranjemolen dateert van 1650. 
Achter de molen stond vroeger het 
Zeeuwse paleis van de Prinsen van 
Oranje. De stad Vlissingen was voor 
de Oranjes belangrijk, want het was 
de eerste stad in Zeeland die in de 
16e eeuw openlijk koos voor de Oran-

jes boven de Spaanse overheersers. 
Vandaar dus de naam van de dijk en 
van de molen.

8. lampsinshuis
Op de Nieuwendijk (nummer 11) vin-
den we het Lampsinshuis, in 1641 
gebouwd door de reder Cornelis 
Lampsins. Het was (voor die tijd heel 
bijzonder) gebouwd van natuursteen 
en het ontwerp was sterk geïnspi-
reerd door Griekse en Romeinse 
vormen. Het Lampsinshuis vormt nu 
onderdeel van het MuZEEum, waar 
je alles te weten kunt komen over de 
rijke geschiedenis van Zeeland.

1. Bellamypark en parkeerterrein
Kort na het begin van onze wande-
ling komen we op het Bellamypark. 
Met al die terrasjes is het hier vooral 
’s zomers reuze gezellig. Hier was 
vroeger de belangrijkste haven van 
Vlissingen, de Koopmanshaven. Het 
huidige Vlissingen is rondom deze 
haven ontstaan. Links op de foto het 
vroegere Beursgebouw, waar in de 
Gouden Eeuw graan en  vis werden 
verhandeld. Vlissingen was toen een 
pleisterplaats voor zowel de Verenig-
de Oostindische Compagnie (VOC) 
als voor de West-Indische Compag-
nie (WIC).
In die tijd viel de haven tweemaal per 
etmaal droog. Tel daarbij op dat afval 
gewoon in de haven werd gegooid en 
dat de boel regelmatig overstroom-

de, dan kun je je voorstellen hoe 
afschuwelijk het hier destijds heeft 
gestonken. In 1910 werd de haven 
gedempt. De schepen verhuisden 
naar een nieuwe haven.

2. woning Michiel de Ruyter
Michiel de Ruyter (1607-1676) is de 
bekendste inwoner van Vlissingen 
geweest. Hij werkte als zelfstandig 

ondernemer in 
de walvisvaart, 
was in dienst van 
rederijen, maar 
werd toch vooral 
bekend vanwege 
zijn rol als admi-
raal tijdens drie 
Nederlands-En-
gelse oorlogen 

en zijn strijd tegen de piraterij.
Het huis dat hij in 1649 kocht (‘De 
Gecroonde Liefde’) is – nu prachtig 
gerestaureerd – te vinden aan de 
Nieuwstraat 13, vlakbij de vroegere 
haven. In 1655 vertrok Michiel de 
Ruyter naar Amsterdam. Hij over-
leed in 1676 nadat hij bij een zee-
slag zwaar gewond was geraakt. Zijn 
 lichaam werd gebalsemd en het jaar 

daarop begraven in de Nieuwe Kerk 
in Amsterdam.

3. St jacobskerk
Ook de St Jacobskerk aan de Oude 
Markt heeft een herinnering aan De 
Ruyter. De mythe vertelt dat Michiel 
als jochie de toren heeft beklom-
men en toen hij de zee zag, besloot 
te gaan varen. De Ruyter heeft dit 
verhaal verteld aan zijn kinderen en 
die weer aan de eerste biograaf van 

de zeeheld. Of het 
klopt, is niet meer 
na te gaan. Vast staat 
inmiddels wel dat de 
kerktoren in 1616-
1617 in de steigers 
heeft gestaan, zodat 
de klimpartij van de 
9-jarige Michiel wel 
plaatsgevonden kán 
hebben.

4. Frans naerebout
Bij een wandeling over Boulevard De 
Ruyter kom je niet alleen het beken-
de standbeeld tegen van Michiel de 
Ruyter, maar ook dat van de visser en 
loods Frans Naerebout (1748-1818). 

Rondw
a

n

deling

de Zeeuwse havens hebben een rijke geschiedenis. 
wist u bijvoorbeeld dat de eerste vermelding van 
vlissingen al dateert uit 620? wat toen een klein 
vissersgehucht was, groeide in de zeventiende eeuw 
uit  tot een machtige havenstad. voor Zeeland Seaports 
Magazine bezochten we de leukste historische 
plekjes van vlissingen.
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Zelf wandelen?
‘Vlissingen te voet’ is de naam van de histo-
rische stadswandeling, die is samengesteld 
door VVV Walcheren & Noord-Beveland. 
Een gidsje met routebeschrijving is voor 
E 2,50 verkrijgbaar bij het VVV-kantoor aan 
de Spuistraat in Vlissingen.

Fotografie: R
oel Sm

it / iStockphoto
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‘Het is 
 positiespel’

‘Fantastisch’

geRRit gRopStRa (41) is sleep-
bootkapitein bij sleep- en bergings-
bedrijf Multraship. Hij verzorgt ook de 
opleiding van nieuwe sleepbootkapiteins. 
Het is een apart vak en het is niet eenvou-
dig de juiste mensen te vinden. “je hebt 
een bijzonder soort nodig. aan de ene kant 
moeten ze het Fingerspitzengefühl hebben 
van een binnenvaartschipper, iemand die 
het rommelen kent van een schip op ondiep 
water, iemand die kan manoeuvreren op de 
vierkante meter.” iemand dus als de vader 
van gerrit, die jarenlang binnenschipper is 
geweest. “dus geen zeevarende die bij wijze 
van spreken het noordzeekanaal al wat 
smalletjes vindt. aan de andere kant moe-
ten sleepbootkapiteins wel een gedegen 
zeevaartopleiding in hun bagage hebben.”
Sleepboten zorgen ervoor dat bijvoorbeeld 
zeeschepen, die niet goed kunnen manoeu-
vreren, veilig aan de kant komen. vaak heeft 
een loods aan boord van het zeeschip de 
leiding. “Slepen is een nauwkeurig positie-
spel”, zegt gropstra. “om het simpel te zeg-
gen: je geeft een slimme ruk aan het touw, 
neemt vervolgens de stand van zaken op, 
en geeft weer een ruk aan het touw. 
Ha, zo klinkt het wel héél eenvoudig…”

RoBeRt veRpooRten (42) werd 
ruim drie jaar geleden treinmachi-
nist bij dB Schenker. deze logistieke 
dienstverlener bedient alle bedrijven in 
vlissingen-oost die op het treinspoor zijn 
aangesloten. Familie en vrienden stonden 
wel vreemd te kijken. Robert had jarenlang 
een verkoopfunctie gehad bij een automa-
tiseringsbedrijf, maar had er genoeg van 
dagelijks door de ‘targets’ achtervolgd te 
worden. Hij kon terecht bij dB Schenker 
en kreeg intern een opleiding. Robert is 
overigens méér dan alleen machinist. Hij 
rangeert de treinen ook en controleert de 
wagens die bij bedrijven worden gehaald 
en gebracht. “Heerlijk in de buitenlucht.” 
en binnenkort mag hij niet alleen rijden in 
vlissingen-oost, maar ook naar Kijfhoek, 
het rangeerterrein tussen Barendrecht en 
Zwijndrecht, waar de goederentreinen voor 
verder transport in nederland of daarbuiten 
worden samengesteld. “ik ben er lichame-
lijk in elk geval van opgeknapt en een paar 
kilo afgevallen. je krijgt veel beweging 
met dit werk.” Zijn oude verkoopfunctie 
mist hij geen dag: “dit werk vind ik echt 
fantastisch”.
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Wat verandert er precies?
Zeeland Seaports was een gemeenschappelijke regeling van de pro-

vincie Zeeland en de gemeenten Borsele, Terneuzen en Vlissingen. 

Zo’n gemeenschappelijke regeling is een samenwerkingsverband dat 

overheden wel vaker oprichten, bijvoorbeeld om voorzieningen te or-

ganiseren en te regelen die over de gemeentegrenzen gaan. Denk 

aan bibliotheken, muziekscholen, sociale werkplaatsen of aan het am-

bulancevervoer.

De gemeenschappelijke regeling Zeeland Seaports had een algemeen 

bestuur dat werd gevormd door vertegenwoordigers (meestal gede-

puteerden en wethouders) van de provincie en de drie betrokken ge-

meenten.

Sinds 1 januari 2011 is Zeeland Seaports een NV, die wordt geleid door 

algemeen directeur Hans van der Hart. Er is een algemene vergade-

ring van aandeelhouders, opnieuw bestaande uit de provincie en de 

drie gemeenten. Deze bewaakt in grote lijnen de koers van de NV. 

Daarnaast is er een raad van commissarissen die de directie adviseert 

en controleert. Deze commissarissen zijn onafhankelijke deskundigen, 

die gekozen zijn vanwege hun ervaring en kennis van zaken.

Een privatisering dus?
Nee, beslist niet! Bij privatisering doet de overheid ook de aandelen van de hand. Dat is hier niet 

het geval. Zeeland Seaports blijft eigendom van de provincie Zeeland en van de gemeenten 

Borsele, Terneuzen en Vlissingen. Wel wordt de afstand tussen de eigenaren en de dagelijkse 

leiding van het havenbedrijf vergroot. Een verzelfstandiging die past bij een volwassen haven-

bedrijf.

Wat is het voordeel van deze verzelfstandiging?
Kort gezegd: meer slagkracht en meer snelheid van handelen. Dat moeten vooral de klanten 

van Zeeland Seaports gaan merken. De directie mag nu investeringsbeslissingen voor bedragen 

tot 10 miljoen euro zelfstandig nemen, tot 1 januari 2011 moesten besluiten vanaf een half mil-

joen euro nog worden voorgelegd aan het bestuur, dat eens in de zes weken bijeen kwam. Ook 

voor het maken van zakelijke deals geldt een veel ruimer mandaat. Bovendien hoeven in een 

NV commerciële beslissingen niet in het licht van de volle openbaarheid toegelicht te worden. 

Dat kan handig zijn, in een concurrerende markt moet je niet altijd het achterste van je tong 

laten zien.

Een ander probleem in de oude situatie was dat leden van het bestuur vaak een dubbele pet op 

hadden. Als bestuurder van Zeeland Seaports moesten ze staan voor het belang van de havens, 

maar als wethouder of als gedeputeerde hadden ze tegelijk het belang van hun gemeente of 

provincie te dienen. Lastig, maar in de oude constructie onvermijdelijk. Aan het probleem > 

Aan de buitenkant lijkt 
niets veranderd, maar van 
binnen verandert er juist 
veel bij Zeeland Seaports. 
Sinds 1 januari 2011 staan 
beide Zeeuwse havens op 
eigen benen: ze vormen 
samen een zelfstandige 
overheids-NV. Het waarom 
van de verzelfstandiging, 
in 6 vragen en 
6 antwoorden.

Zeeland Seaports op eigen benen 
                             Waarom  eigenlijk?

vErZElfStandiging

1 2

3

Fotografie: g
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van de dubbele petten en de politieke belangenverstrengeling maakt de verzelfstandiging ook 

een einde.

Wat zullen de klanten hiervan merken?
Het belangrijkste is: meer snelheid en meer besluitvaardigheid. Er wordt al hard gewerkt bij 

Zeeland Seaports, maar de organisatie zal zich de komende jaren nog meer gaan richten op de 

klanten. Medewerkers worden daarop getraind en leren ook te werken met een ruimer man-

daat. Dat betekent nogal wat voor de interne organisatie, dat is niet van de ene dag op de 

andere gepiept. 

Eén ding staat intussen wel vast: Zeeland Seaports heeft nu 80 medewerkers en dat aantal zal 

stabiel blijven de komende jaren. Er komen geen salarissen boven de Balkenendenorm. En Zeeland 

Seaports blijft van Zeeland.

Loopt het Zeeuwse havenbedrijf hiermee voorop?
Behoorlijk. Zeeland Seaports is na Rotterdam het tweede Nederlandse havenbedrijf dat ver-

zelfstandigd is. Het is vrij snel gegaan allemaal, het hele proces is in drie jaar afgerond, maar 

het ging niet zonder slag of stoot. De kredietcrisis had bijna roet in het eten gegooid. Dat zit 

zo:  Zeeland Seaports heeft vrij veel vreemd vermogen. Dat kan een overheid meestal tegen 

een gunstige rente lenen, maar een zelfstandig particulier bedrijf niet. Uit berekeningen bleek 

dat de schade hierdoor zou kunnen oplopen tot 8 miljoen euro per jaar. Voor een bedrijf dat 

jaarlijks een dergelijk bedrag als winst kan boeken, zou dat veel te veel geweest zijn. Het pro-

bleem is opgelost door de gemeenschappelijke regeling in stand te laten, maar nu in de rol van 

aandeelhouder. Zo konden de overheden garant blijven staan en kan Zeeland Seaports tegen 

gunstige voorwaarden krediet aanhouden. De regeling is tijdelijk en wordt tot 2028 geleidelijk 

afgebouwd. Nieuwe verplichtingen worden zoveel mogelijk aangegaan zonder een beroep te 

doen op nieuwe overheidsgaranties.

Het gaat Zeeland Seaports straks alleen maar om geld verdienen?
Nee, dat is bijzonder in deze constructie. Natuurlijk is economisch rendement belangrijk, Zeeland 

Seaports streeft naar een rendement van 6,5 procent op het geïnvesteerde vermogen. Een ge-

zonde economische ontwikkeling is van groot belang, maar Zeeland Seaports heeft daarnaast 

ook een maatschappelijke doelstelling in zijn missie staan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het 

handhaven en stimuleren van de werkgelegenheid. De havens zijn goed voor bijna 20 procent 

van de werkgelegenheid in Zeeland. Wat dat concreet betekent? Als de ene investering minder 

geld, maar meer werkgelegenheid oplevert dan een andere, dan zou de eerste toch best eens 

de voorkeur kunnen krijgen. <

4
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‘Rustig 
 en beleefd’

‘Samen 
 met Nel’

peteR HaMelinK (36) is toezicht-
houder bij Zeeland Seaports. Samen 
met collega david Kruijshaar vormt hij de 
oren en de ogen van het havenbedrijf. 
dagelijks is peter te vinden in de Kanaal-
zone of in vlissingen om te controleren of 
iedereen zich aan de regels houdt. dat wil 
zeggen: of schepen op de juiste manier zijn 
afgemeerd, of er niet wordt gerookt of ge-
barbecued, of de haven niet wordt vervuild. 
en als schippers problemen hebben met 
het tappen van drinkwater, helpt hij ook een 
handje. dat hoort bij de service van de zaak.
peter werkt in uniform, maar heeft geen 
officiële opsporingsbevoegdheid. 
als toezichthouder moet peter zijn gezag 
en zijn overtuigingskracht dus aan an-
dere zaken ontlenen. “Ha, het zullen mijn 
blauwe ogen wel zijn.” in werkelijkheid zijn 
diplomatie, rust en beleefdheid de wape-
nen die hij het meeste inzet. en dat werkt: 
“in negen van de tien gevallen snappen de 
mensen het best. Het is prachtig werk, 
geen dag is hetzelfde.”

waarom hij als binnenschipper 
van zijn werk houdt, dat weet cent 
de BRuijn (55) wel. Hij houdt van de 
vrijheid die hoort bij het scheepvaartbedrijf. 
de Bruijn is inmiddels 32 jaar getrouwd 
met nel. Samen varen ze op de Savanna ii, 
een duwboot. Met zijn broer is hij eigenaar 
van het bedrijf dat door zijn vader is opge-
richt. Ze hebben nu twee duwboten en zeven 
duwbakken. in het weekeinde is hij vaak 
thuis in terneuzen. “al is een weekeindje 
amsterdam ook gezellig als we daar toeval-
lig voor ons werk zijn.” de binnenvaart 
heeft net een flinke crisis achter de rug. 
de Bruijn heeft dat ook gemerkt, maar het 
gaat nu weer wat beter. “waar we veel last 
van hebben is dat de schepen beduidend 
grotere afmetingen hebben. dit geeft veel 
wachttijd bij de sluizen waardoor het weer 
lastig is om een goede planning te maken. 
we hopen dan ook dat de minister snel 
groen licht geeft voor de bouw van een 
nieuwe sluis in terneuzen.”



Zoekt u een haven waar u te allen tijde op kunt bouwen?

Maak dan eens kennis met de mensen van Zeeland Seaports. 

We zijn gespecialiseerd in de ontwikkeling van nieuwe  

bedrijvigheid en kunnen u op allerlei manieren helpen bij uw 

vestigingsvraagstuk. We zijn dag en nacht bereikbaar en 

even bezield als onze collega’s in de Zeeuwse havens. Waar 

geen negen tot vijf mentaliteit heerst en waar nog wordt 

meegedacht met de klant. Geen wonder dat vele internationale 

bedrijven u al voor gingen.

Bel voor informatie over Zeeland Seaports naar +31 115 647 400 

of kijk op onze website. www.zeelandseaports.com   

 Dow Chemicals, Vopak, Total, Verbrugge en Kloosterboer. 

In de havens van Zeeland Seaports zijn talloze hoogwaardige 

industriële en logistieke bedrijven gevestigd en ze hebben 

daar allemaal goede redenen voor. 

Zeeland Seaports is direct gelegen aan open zee en met een 

diepgang van 16,5 meter toegankelijk voor de grootste zee-

schepen. Het aantal Europese havens die dit laatste kunnen 

bieden, is op een hand te tellen. Over de verbindingen met 

het achterland kunnen we kort zijn. Zowel over de weg, het 

spoor als het water is heel Europa snel (en filevrij) bereikbaar. 

Kortom, Zeeland Seaports biedt u de ideale vestigingslocatie,  

waar bovendien nog volop ruimte beschikbaar is. 

Waarom veel gerenommeerde bedrijven  
de Zeeuwse havens ontdekten

driven by dedication
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Duurzaamheid staat bij Zeeland Seaports hoog in het vaandel. Zo doet 
het havenbedrijf mee aan het Zeeuwse Klimaatfonds (voor duurzame 
energie en minder CO2-uitstoot) en het Zeeuws Offshore Windproject. 
En dan is er ook Biopark Terneuzen: bedrijven in de Kanaalzone ge-
bruiken elkaars afvalstoffen. De milieuwinst is enorm.

Er lijkt niets bijzonders aan de kassen in de Autrichepolder en de Smitschorrepolder langs het 

Kanaal bij Terneuzen. Onder glas worden tomaten, paprika’s en aubergines gekweekt. Toch 

komen er vanuit de hele wereld bezoekers om deze groenten te bekijken.

Dat heeft te maken met de warmtevoorziening in de kassen. Ze gebruiken namelijk de rest-

warmte van de kunstmestfabriek van Yara in Sluiskil, enkele kilometers verderop. En niet alleen 

de restwarmte, maar ook de CO2 van Yara, die vrijkomt bij de ammoniakproductie, wordt benut. 

CO2 en restwarmte worden via een ondergronds buizenstelsel naar de glastuinbouwbedrijven 

getransporteerd. Beide zorgen ervoor dat de gewassen groeien.

Satellieten
Het gebruik van restwarmte en CO2 van Yara door de nabijgelegen glastuinbouw – WARMCO2 

– is het meest aansprekende project van Biopark Terneuzen. Dat ging in 2007 van start als een 

gezamenlijk initiatief van Zeeland Seaports, enkele bedrijven in de Kanaalzone, de gemeente 

Terneuzen en de provincie Zeeland. Biopark Terneuzen is geen park met een hek er omheen, 

maar een concept dat bestaat uit drie aan het water gelegen bedrijventerreinen (‘satellieten’) in 

het Zeeuws-Vlaamse havengebied. De terreinen worden met elkaar verbonden door een buizen-

stelsel. Daarmee kunnen bedrijven elkaars bijproducten en reststoffen hergebruiken, als grond-

stof of als energiebron. Dan kan het dus gaan om CO2, maar bijvoorbeeld ook om warm water 

of glycerine. Biopark Terneuzen is het eerste project ter wereld waarbij gekeken wordt naar alle 

mogelijke stromen. Zeeland Seaports wil met het project de bedrijvigheid en de welvaart in de 

regio vergroten en tegelijkertijd het milieu sparen.

Biobased economy
Biopark Terneuzen werkt volgens de principes van biobased economy of ‘industriële ecologie’. 

Volgens die principes moeten fabrieken worden ingericht als kringlopen – ecosystemen – waar-

door ze efficiënter werken en het milieu minder belasten. Uiteindelijk kan zo een groot deel van 

de fossiele grondstoffen worden vervangen door groene grondstoffen.

 

En dan moet niet alleen gedacht worden aan biobrandstoffen, maar ook aan alternatieve 

grondstoffen voor bijvoorbeeld de chemische industrie. Een biobased economy heeft veel voor-

delen: minder energieverbruik, reststoffen en bijproducten krijgen meer waarde en de milieube-

lasting vermindert. Daarvan profiteren we allemaal. Bedrijven die meedoen aan de biobased > 

Warmte
 en CO2

voor tomaten, 
paprika’s en 
aubergines

Fotografie: g
ijs H

aak
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economy hebben daarvan meestal ook direct profijt: de kosten van opslag en verwerking van 

afvalstoffen dalen, ze betalen minder milieubelasting, waardoor de productiekosten omlaag 

gaan en de winsten omhoog.

Ondergronds verbonden
Ondertussen wordt in Zeeuws-Vlaanderen hard gewerkt aan de Multi Utility Provider (MUP), 

een indrukwekkend ondergronds buizenstelsel dat industrieën in het havengebied in staat moet 

stellen elkaars producten en restproducten (biomassa, biogas of stoom) te benutten. Dat is niet 

alleen een kwestie van buizen aanleggen, de distributie moet ook administratief georganiseerd 

worden. De plannen zijn vrijwel klaar. Eenmaal gereed, zorgt het ondergrondse netwerk voor de 

mogelijkheid van 24-uurs transport (met natuurlijk veel minder CO2-uitstoot dan transport over 

de weg of per spoor). Zeeland Seaports probeert bedrijven te verleiden zich te vestigen in de 

Kanaalzone door ze in contact te brengen met mogelijke partners. Vaak hoort het havenbedrijf 

er lijkt niets bijzonders aan de kassen in de Smitschorrepolder...

de ReStwaRMte 

van een Bio-

MaSSacentRale 

Zou geBRuiKt 

Kunnen woRden 

vooR een Bio-

dieSelFaBRieK

als eerste van de mogelijke komst van een buitenlandse investeerder. Soms treedt het haven-

bedrijf op als cofinancier. Zo is WARMCO2 gefinancierd door Yara én door Zeeland Seaports. Uit 

de praktijk blijkt dat zo’n overheidspartij ook nodig is. Bedrijven aarzelen onder andere omdat 

de terugverdientijd vaak tien jaar of meer is. Een betrouwbare overheidspartij kan ze dan vaak 

over de streep trekken.

Samen met de Belgische evenknie Ghent Bio-Energy Valley heeft Biopark Terneuzen Bio Base 

 Europe opgericht. Dit project bestaat uit een proeffabriek voor de volgende generatie bio-ener-

gie in Gent en een opleidingsinstituut in Terneuzen. Het instituut verzorgt onder andere opleidin-

gen voor procesoperators met speciale aandacht voor bio-energie en bijproducten.

Buizenstelsel
En de toekomst? Het eerstvolgende project is dus het MUP-project Ondergronds Verbonden. Maar 

er leven meer ideeën. Zo zou de restwarmte van een biomassacentrale gebruikt kunnen worden 

voor een biodieselfabriek. Het bijproduct van biodiesel – glycerine – kan weer gebruikt worden 

voor vergisting van biomassa of als grondstof voor de productie bij Dow. 

Verder wordt bij Terneuzen hard gewerkt aan de ontwikkeling van de Axelse Vlakte, waar 

70 hectare beschikbaar is voor kadegebonden activiteiten. Hier kunnen bedrijven terecht die 

actief zijn in de biobased industry en die de glastuinbouw en de daar aanwezige industrie kun-

nen versterken.

Tot slot zijn er initiatieven voor duurzame energiecentrales in het Biopark, waaronder een biogas 

vergistingscentrale van 10 MegaWatt – de grootste van Europa. Het groenafval van de kassen – 

gemiddeld 70 tot 90 ton per hectare – kan gebruikt worden als biomassa voor de centrales. Die 

kunnen daarmee elektriciteit of restwarmte opwekken voor de bedrijven op het park. <

Warmte en CO2 voor de tuinbouw 
De parel van Biopark Terneuzen is WARMCO2, een initiatief van Zeeland Seaports, kunstmestproducent Yara en 
pijpleidingenbedrijf Visser & Smit Hanab. Het is ingericht volgens de principes van de biobased economy. 
Hierbij levert de Noorse kunstmestfabrikant Yara CO2 voor het verrijken van de lucht in tuinderskassen. Daarnaast 
brengt Yara restwarmte uit het koelingssysteem via pijpleidingen naar de glastuinbouw. De tuinders kunnen daar-
mee hun kassen verwarmen. Ze hebben daarvoor geen aardgas of aardolie meer nodig. Vanwege de nabijheid en 
de speciaal aangelegde leidingen kan deze uitwisseling plaatsvinden tegen relatief lage kosten. De plantenresten 
van de kassen worden weer gebruikt als biomassa voor de duurzame energiecentrales in het havengebied.

Het project kent overigens een lange voorgeschiedenis. De Yara-vestiging in Sluiskil worstelde al langer met het 
probleem van het koelwater. Voor de koeling van de verschillende productieprocessen wordt water uit het kanaal 
Gent-Terneuzen gebruikt. Als dat te warm terugvloeit, is dat slecht voor het milieu. Daar moest wat aan gedaan 
worden en tegelijk wilde de kunstmestfabrikant slimmer omgaan met energie.
Eind jaren negentig bleek uit onderzoek dat beide problemen oplosbaar waren door de restwarmte niet ‘weg te 
gooien’, maar aan andere bedrijven te leveren. Daarmee was het idee geboren voor WARMCO2.

Overigens zag het hoofdkantoor van Yara in Oslo aanvankelijk weinig in het project, aldus woordvoerder Jos van 
Damme. Het viel buiten de kernactiviteiten, oordeelde men. Maar de discussie over de klimaatverandering zwol 
aan en ook de aandacht voor zuiniger omgaan met energie groeide. Uiteindelijk zag ook Oslo de potentie van het 
project en won Sluiskil het pleit. Inmiddels wijst het Yara-hoofdkantoor mensen regelmatig op het aansprekende 
project in Zeeuws-Vlaanderen. Toch zijn dergelijke projecten niet overal te realiseren, waarschuwt Van Damme. 
“In Zeeuws-Vlaanderen was het mogelijk dichtbij kassen te bouwen. Bovendien staan er op de vestiging in Sluiskil 
verschillende fabrieken. Daardoor is er voldoende restwarmte en leveringszekerheid voor de kassen, ook als een 
van de fabrieken even niet functioneert. Uiteraard kun je de leveringszekerheid verder vergroten door te zorgen 
dat meerdere bedrijven aansluiten op de daarvoor aangelegde infrastructuur. Een initiatief als de Multi Utility 
Provider vergroot hiervoor de kansen.” <

Valuepark Terneuzen 
Het idee van het Biopark Terneuzen kwam niet uit de lucht vallen. Al in 2003 werd een start gemaakt met de ont-
wikkeling van Valuepark Terneuzen, een samenwerkingsverband van Zeeland Seaports met Dow Benelux. Ook 
daar staat duurzaamheid hoog in het vaandel.

Valuepark Terneuzen is een terrein van 140 hectare, direct naast het terrein van Dow. De grond is door het Ameri-
kaanse chemische bedrijf ingebracht in de joint venture Valuepark Terneuzen. De grond kan beschikbaar gesteld 
worden aan andere bedrijven uit de procesindustrie, waarbij gebruik gemaakt kan worden van elkaars producten, 
zodat bespaard wordt op distributie.

“In het Valuepark optimaliseren we ook het transport. Daarom zijn er ook enkele logistieke dienstverleners 
 gevestigd”, zegt Rob Rutjens van Dow Benelux. “Vanuit het Valuepark kunnen we onze producten verschepen 
naar de klanten over het spoor, over het water of over de weg. We hoeven niet naar tussenopslag, ver van onze 
productielocatie. Zo kunnen wij kilometers transport naar onze klanten voorkomen. Dat is gunstig voor het brand-
stofgebruik en dus ook voor het klimaat.”
Daarnaast gaan ze op het Dow-terrein slim om met warmte: de restwarmte van sommige fabrieken wordt ge-
bruikt voor andere bedrijfseenheden en fabrieken. 

Volgens Rutjens past het hergebruik van elkaars energie en grondstoffen ook goed in de duurzaamheidsdoelstel-
ling van Dow. “Bij Dow noemen we het co-siting; een concept voor bedrijventerreinen waarbij de beheerder zich 
niet beperkt tot het uitgeven van grond, maar ook kijkt naar de synergie tussen bedrijven. Het uitwisselen van rest-
stoffen en energie vormt dan een belangrijke bijdrage aan een duurzame bedrijfsvoering. Vergelijk het maar met 
wat we op regionale schaal willen met het project Multi Utitlity Provider, waarin Dow ook  vertegenwoordigd is.”
Overigens zijn er wel plannen om volledig biobased bedrijven aan te trekken. Rutjens: “Enkele bedrijven hebben 
al interesse getoond. Maar voor ons blijft de synergie met Dow heel belangrijk: wat levert de vestiging van het 
bedrijf ons samen op?” <
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HavEnHEldEn

‘Een apart
 wereldje’

‘Ruimte is geld’
jocHeM voS (27) is scheepsagent 
bij Burger port agencies. Hij werkt in 
de havens van vlissingen en van terneuzen.
een scheepsagent treedt op namens de 
rederijen en andere partijen die belang 
hebben bij een lading. wat dat betekent? 
“een heleboel”, zegt jochem. “we zorgen 
ervoor dat het schip een veilige ligplaats 
krijgt, we regelen dus loodsen, slepers en 
bootmannen. we verzorgen de documen-
ten en de formaliteiten die bijvoorbeeld de 
douane en de marechaussee voorschrijven 
en zorgen ervoor dat zaken correct en vlot 
worden afgehandeld. daarnaast helpen we 
de bemanning waar nodig. dit kan gaan van 
het regelen van een dokter tot het bestellen 
van proviand en brandstof.”
jochem vos is geboren in Zeeland en deed 
de MBo-opleiding manager havenver-
voer en logistiek. vooral dat havenvervoer 
sprak hem aan. “als jochie zag je vanaf het 
strand al die grote schepen langskomen.” 
Bij Burger port agencies is hij inmiddels 
opgeklommen tot assistent-manager. en hij 
denkt nog wel even te blijven: “Het is heel 
leuk werk. niet alleen op kantoor, maar ook 
buiten bij de schepen. je hebt ontzettend 
veel contacten. Het is een apart wereldje, 
heel gevarieerd en uitdagend.”

jaap StRaaKenBRoeK (49) 
werkt op de expeditieafdeling van 
verbrugge terminals aan de Scal-
diahaven in vlissingen-oost. Hij zit 
er niet meer dagelijks op, maar hij kan het 
wel: met de heftruck zo’n 12 ton houtpulp 
snel en efficiënt verplaatsen. tegenwoordig 
is hij daar ‘objectleider’ en geeft leiding aan 
de medewerkers die schepen en vrachtwa-
gens laden en lossen. ook zorgt hij ervoor 
dat de voorraad celluloseproducten, waarin 
verbrugge gespecialiseerd is, efficiënt 
wordt opgeslagen. Ruimte is immers geld.
jaap Straakenbroek voelt zich thuis in de 
haven. Hij deed MtS Bouwkunde en werkte 
ook een flink aantal jaren in de interieur-
bouw, maar had op een zeker moment 
genoeg van al dat stof en al dat lawaai in de 
machinefabriek. terug naar de haven dus, 
waar hij zijn loopbaan – net na de dienst-
plicht – ook was begonnen. dat is vaak wer-
ken in de frisse lucht, heerlijk. en ook de 
ploegendienst bevalt prima. “die past me 
precies. dan heb je ook overdag nog eens 
vrij, bijvoorbeeld om lekker te gaan zeilen.”



HoE gaat dat EigEnlijk?

Havenwerk is ook 
veel techniek. 
Want hoe bouw je 
een nieuwe kade? 
En hoe wordt een 
haven waar het getij 
vrij spel heeft op 
de vereiste diepte 
gehouden? En wat 
komt er kijken bij 
het vlot en veilig 
begeleiden van de 
scheepvaart?

Technische 
hoogstandjes 
in de havens

Eeuwig gevecht tegen het getij

Ze vinden nog wel eens wat, die paar mannen 

van Zeeland Seaports. Hun werk bestaat uit het ‘op 

diepte’  houden van de havens van Vlissingen en 

 Terneuzen. En dan kom je wel eens iets tegen op 

de bodem. Laatst nog een BMW 325, die om ondui-

delijke redenen in de Buitenhaven van Vlissingen 

terecht was gekomen. Maar ook afgevallen lading, 

ankers met ketting, stukken buis, reusachtige rub-

ber banden. Het is allemaal ‘bijvangst’, maar het 

moet wel even verwijderd worden.

Belangrijker is echter dat het slib dat met het getijde 

mee komt, voortdurend in de gaten wordt gehou-

den en waar nodig wordt weggehaald. De havens 

van Vlissingen en de Braakmanhaven van Terneu-

zen hebben te maken met een getijdenverschil van 

circa vier meter. Vooral daardoor komen er jaarlijks 

enorme hoeveelheden slib de haven binnen. Het 

meeste slib blijft achter in de Sloehaven, de toe-

gang tot het havengebied Vlissingen-Oost. Daar is 

het Scheldewater het meest in beweging.

Waar aangespoeld slib het scheepvaartverkeer kan 

belemmeren, wordt het verwijderd. Jaarlijks gaat 

het daarbij om gemiddeld 1,2 miljoen kubieke beter 

in de havens van Vlissingen en 1 miljoen kuub in 

Terneuzen. Elk jaar opnieuw, er is geen ontkomen 

aan. Voor wie zich die hoeveelheid niet kan voor-

stellen: dat is een hoop blubber van ruim 135 meter 

hoog, lang en breed.

Om te bepalen waar baggerwerk gedaan moet wor-

den, heeft Zeeland Seaports een eigen peilboot. Met 

geluidsgolven wordt de bodem van de havens zeer 

gedetailleerd driedimensionaal in beeld gebracht. 

Op het beeldscherm verschijnt dan een maanland-

schap in felle kleuren, die precies aangeven hoe 

diep de haven op elke denkbare plek is. Dit wordt 

gemeten in centimeters ten opzichte van NAP. De 

nauwkeurigheid van deze metingen zit binnen de 

vier centimeter.

Het diepst is de Kaloothaven: circa 20 meter onder 

NAP. Rekening houdend met het getijdenverschil (in 

het uiterste geval ruim vier meter) en met de nood-

zakelijke speling onder de kiel, kunnen daar sche-

pen aanmeren tot 16,5 meter diep. Omdat de vaar-

route naar de Kaloothaven minder diep is, moeten 

deze grote schepen dan wel wachten op hoog wa-

ter voordat ze de haven weer kunnen verlaten.

Zeeland Seaports schakelt verschillende bagge-

raars in om slib te baggeren. Kleine hoeveelheden 

kunnen worden weggehaald met een ploegboot, 

voor grotere hoeveelheden worden hopperzuigers 

ingezet, een soort reusachtige stofzuigers. Het slib 

wordt afgevoerd naar speciale stortvakken in de 

 Westerschelde, die daarvoor door Rijkswaterstaat 

zijn aangewezen. 

Op de 3D-kaart is het werk van de aannemingsbe-

drijven goed te zien: de havenbodem vertoont kras-

sen en lijnenpatronen, de sporen van zuigkoppen. 

Even het plaatje van gisteren er overheen projecte-

ren en Zeeland Seaports kan ook precies narekenen 

hoeveel slib de aannemer vandaag heeft wegge-

haald. En of de aannemer zijn geld waard is. <

Hoe blijft de haven op 
diepte?

Kleurpatronen geven precies aan hoe diep de haven overal is
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HoE gaat dat EigEnlijk?

De kapitein is niet altijd de baas

Een kapitein zal niet gauw het bevel over zijn schip 

uit handen geven. Maar in een haven die hij niet 

kent, is in de praktijk toch de loods de baas. Die 

wordt al buiten de haven aan boord gebracht van 

een zeeschip (meestal met een snelle boot, soms per 

helikopter); hij zorgt ervoor dat een schip snel en ef-

ficiënt op zijn ligplaats komt. Daarbij is de hulp van 

een of meer sleepboten vaak onmisbaar (en vaak 

verplicht), zeker als het zeeschip bepaalde afmetin-

gen heeft. Zo’n joekel is gebouwd om op zee rechtuit 

te varen, maar niet om in een haven bijzondere ver-

richtingen uit te voeren. Dat is met zo’n groot schip 

een apart kunstje. Vandaar die sleepboten.

De Westerschelde is een van de drukste vaarroutes 

van West-Europa. Het bevaarbare deel is smal en 

het scheepvaartverkeer heeft niet alleen Vlissingen 

en Terneuzen als bestemming, maar ook de grote 

havens van België: Gent en Antwerpen. Zorgen 

voor veiligheid in de haven (op het water en op de 

kant) en een vlotte afwikkeling van het verkeer in 

de haven van Vlissingen-Oost vormen de belang-

rijkste taken van de havendienst. Zodra een schip 

de beide pieren van Vlissingen-Oost passeert, zeg 

maar voorbij het zestiende-eeuwse fort Rammekes 

komt, wordt het volledig begeleid door de haven-

dienst.

Voor wat betreft de veiligheid scoort de havendienst 

goed. In 2010 hebben zich in de haven minder in-

cidenten en aanvaringen voorgedaan dan in 2009, 

hoewel het aantal scheepsbewegingen groter was.

De kapiteinskamer van de havendienst (gevestigd 

bij Zeeland Seaports in Terneuzen) speelt daarbij 

een belangrijke rol. Hier is precies bekend welke 

schepen een ligplaats nodig hebben. Dat moe-

ten schepen namelijk 24 uur van tevoren melden. 

Daarna wordt alles voor de ontvangst van het schip 

in gereedheid gebracht. Daarnaast houden de 

mensen van de havendienst op grote schermen het 

totale scheepvaartverkeer in de haven in de gaten 

en spelen ze informatie hierover door aan de bevel-

voerders van schepen.

Niet alleen het scheepvaartverkeer, maar ook alles 

wat er rondom het schip op land gebeurt (denk aan 

het bunkeren van brandstof, het lossen en laden en 

alles wat daarmee samenhangt), wordt door mede-

werkers van de havendienst gecontroleerd.

De havendienst valt qua organisatie onder Zeeland 

Seaports, maar voor wat betreft haar taken op het 

gebied van openbare orde en veiligheid valt de 

dienst (en met name de havenmeester die er leiding 

aan geeft) rechtstreeks onder de burgemeester van 

Vlissingen. <

Duizenden palen onder de grond

Hoe bouw je een haven? Daar hebben ze bij  Zeeland 

Seaports de afgelopen jaren heel veel ervaring mee 

opgedaan. In 2010 werd de nieuwe Scaldiahaven 

(Scaldia = Schelde) officieel in gebruik genomen 

door koningin Beatrix. Een compleet nieuwe haven 

met maar liefst 2.400 meter kademuur, waaraan 

– inclusief het uitbaggeren – ruim twee jaar is ge-

werkt in opdracht van Zeeland Seaports. 

Een enorme constructie dus. Die is nodig omdat 

een kademuur grote krachten moet opvangen. De 

belangrijkste is de kracht van de grond erachter. 

Zonder tegenkracht zal deze grond zich verplaatsen 

in de richting van de haven. Aan de kade van de 

Scaldiahaven moeten zeeschepen met een diep-

gang tot 14,5 meter kunnen aan- en afmeren. Daar-

voor is – inclusief het deel van de muur dat boven 

water staat – een kademuur nodig met een kerende 

hoogte – zoals bouwkundigen het noemen – van 

23 meter, de hoogte van een flatgebouw met zeven 

verdiepingen.

Dan moet de kade ook de krachten opvangen die 

vrijkomen bij het laden en lossen van schepen. 

Daarbij worden enorme kranen gebruikt, die overal 

op de kade geplaatst moeten kunnen worden. Groot 

zijn ook de krachten die door afgemeerde schepen 

op de bolders (waaraan de trossen worden beves-

tigd) worden uitgeoefend. Daarbij kan het in de 

Scaldiahaven per bolder om wel 120 ton gaan (het 

gewicht van drie vrachtwagens). Ten slotte moeten 

ook de krachten van het aanmeren van de schepen 

worden geabsorbeerd, waarbij uiteraard noch de 

kade noch de schepen beschadigd mogen raken.

De kadeconstructie van de Scaldiahaven is ‘op het 

droge’ gemaakt. Het water werd achter een aan-

gelegde dijk gehouden, waarna de constructie in 

‘moten’ van telkens 32 meter lengte werd gemaakt. 

Eerst werd een combiwand van grote buispalen met 

daartussen damwandplanken geslagen. Daarna 

gingen achter de buispalen een flink aantal beton-

palen de grond in en vervolgens werden onder een 

hoek van 45 graden zogeheten MV trekankers aan-

gebracht, die de kademuur op zijn plaats moeten 

houden. In de hele Scaldiahaven zijn 650 buispalen, 

1.000 betonpalen en 500 trekankers gebruikt.

Na het heiwerk werd de kademuur gestort; deze 

heeft de vorm van een hoofdletter L die op zijn kant 

ligt. In die constructie zijn de bolders al verwerkt. 

De hele constructie wordt vervolgens door het aan-

vullen met zand aan het oog onttrokken. Wel zicht-

baar blijven de zogeheten fender panelen. Deze zijn 

aan de buitenkant van de kademuur bevestigd en 

moeten de schokken van aanmerende schepen op-

vangen. 

Grappig dat er na de oplevering van het hele bouw-

werk maar zo weinig te zien is. De constructie van 

een kademuur is net een ijsberg: veruit het grootste 

gedeelte bevindt zich onder de oppervlakte. In dit 

geval: onder de grond. <

Hoe wordt de scheepvaart 
geregeld? Hoe bouw je een haven?

Moderne technieken 

nog een beetje 

ondersteund door 

een ouderwets 

planbord

de trekankers worden 

aangebracht onder een 

hoek van 45 graden.

de kademuur, waarvan 

alleen de bovenste zes 

meter bovengronds 

zichtbaar is, heeft de 

vorm van een l die op 

zijn lange kant ligt.

de bouw van een kade 

begint met het slaan van 

buispalen, die samen 

met damwandplanken 

zorgen voor afdichting 

van de grond.

Het aanbrengen van de 

wapening in de construc-

tie van de kademuur. 

een kademoot met een 

lengte van 32 meter 

bevat 115 ton staal en 

820 kubieke meter beton.

1
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HavEnbaZEn

Jack Kloosterboer  
(Kloosterboer Groep)

Een Noord-
Hollander 
in Zeeland

amen met drie broers is Jack Kloosterboer eigenaar van de ge-
lijknamige logistieke dienstverlener. Kloosterboer is geboren in 
Noord-Holland, maar woont immers al weer dertig jaar in Zee-
land. “Het is even zaak de taal machtig te worden. Maar de 
werkmentaliteit lijkt sterk op die van Noord-Holland.”

Jack Kloosterboer (51) heeft niet zoveel met interviews. De laatste keer dat hij sprak met een 

journalist was twintig jaar geleden. In de marge hebben ze het nog even over auto’s gehad. 

Maar toen vervolgens bleek dat een groot deel van het artikel over auto’s ging, heeft hij besloten 

geen interviews meer te geven. “Ik heb niets met auto’s. Voor mij is een auto iets om mee van A 

naar B te komen.”

Kloosterboer hecht niet aan uiterlijke schijn. Voor het interview gaat hij gekleed in spijkerbroek 

en overhemd. Hij haalt zelf even koffie. “Het probleem van dit soort interviews is dat de onder-

nemer centraal wordt gezet, terwijl het de medewerkers zijn die een bedrijf kunnen maken of 

breken. Natuurlijk moet er iemand zijn die zegt welke kant het op moet. Maar zelfs dat hoor ik 

vaak van mijn mensen; die signaleren heel veel. Het belangrijkste van ondernemen is het kie-

zen van de juiste mensen.”

Kloosterboer is geboren in Sint Pancras in Noord-Holland, dezelfde plaats waar zijn opa in 1925 

het bedrijf is begonnen. Zijn opa was een keuterboertje, dat is gestart met de export van kool 

naar Scandinavië en Duitsland. In 1963 openden de vader en twee ooms van Jack een vries-

huis in Elst in de Betuwe, met Heinz als eerste klant. Maar er was ruimte over in het vrieshuis en 

Kloosterboer senior besloot deze capaciteit tegen betaling ter beschikking te stellen van derden. 

“Daarmee waren wij een van de eerste ‘dienstverleners’. Dat was nieuw, want in die tijd > 

S
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bouwde een bedrijf dat koudeopslag nodig had, ge-

woon zijn eigen vrieshuis.”Vanaf toen ging het snel. 

Vrieshuizen in Etten-Leur en IJmuiden volgden en 

tegenwoordig is Kloosterboer aanwezig in Amerika 

en Canada en in Frankrijk. In Nederland beschikt 

de logistieke dienstverlener over negen vrieshuizen, 

waaronder één in Vlissingen.

Toch is Jack vrij onverwacht in het familiebedrijf 

gerold. In 1981 had zijn vader een probleem om-

dat de man die de vestiging in Vlissingen zou op-

bouwen, verstek liet gaan. ‘Was jij maar klaar met 

de heao…’, verzuchtte hij. ‘Maar ik ben klaar’, loog 

Jack, die bang was dat hij dat jaar zou blijven zit-

ten. Zo toog hij naar Vlissingen, waar de bouw net 

was begonnen. Een oom uit Etten-Leur die een oogje 

in het zeil hield, meldde na twee bezoeken dat hij 

het wel alleen af kon. Het laatste jaar heao heeft 

Jack overigens nooit meer afgemaakt.

Dat er iets van toezicht geregeld was, was niet 

verwonderlijk. Kloosterboer had al eerder vakan-

tiewerk gedaan in het familiebedrijf, maar was 

daar ook twee keer ontslagen. Een keer door zijn 

vader, die vond dat hij te vaak te laat thuiskwam. 

De andere keer door zijn oom, toen hij geen loons-

verhoging kreeg en hij aangaf dat hij bij concur-

rent  Daalimpex in Velsen meer kon verdienen. Dat 

lonken naar de concurrent was de familie niet snel 

vergeten. Het langste artikel uit het arbeidscontract 

van Jack uit 1981 was het concurrentiebeding.

Was het niet lastig zo in het diepe te worden ge-
gooid?
“Al doende leert men. We begonnen met 1 hectare 

bedrijfsterrein. Na een jaar hebben we een hectare 

bijgekocht en inmiddels beschikken we over 40 hec-

tare en hebben we 300 man in dienst. Daarmee zijn 

we een redelijk grote speler in het Vlissingse.”

Een Noord-Hollander tussen de Zeeuwen, gaat dat 
goed?
“Ja. Je moet even de taal machtig worden, maar 

qua mentaliteit staan Noord-Hollanders en Zeeu-

wen dicht bij elkaar. Ze houden van aanpakken 

en hebben niet dat Bourgondische van Limburgers. 

Daarbij, ik woon langer in Koudekerke dan dat ik 

ooit in Noord-Holland heb gewoond.”

Kloosterboer zit ook in de Rotterdamse haven, is het 
verschil met Vlissingen erg groot?
“Er zijn verschillen. In Rotterdam is Kloosterboer 

maar een heel klein bedrijf. Als ik het havenbedrijf 

bel, moeten ze bij wijze van spreken eerst opzoeken 

waar ik zit. In Vlissingen behoort Kloosterboer tot de 

top tien. Daar kent iedereen het bedrijf.”

Kunt u door die kortere lijntjes ook meer doen voor 
uw klanten?
“Nee, en daar maak ik me zorgen over. Zeeland 

 Seaports lijkt soms té professioneel. Op de eigen 

website zegt Zeeland Seaports zichzelf te zien als een 

dienstverlener ten behoeve van Zeeland. Maar de 

laatste tijd lijkt het erop dat niet meer het algemeen 

nut centraal staat, maar de doelstelling van 7 procent 

return on investment. Vroeger legde men een weg 

aan omdat het goed was voor de werkgelegenheid. 

Als er nu een weg wordt aangelegd, gaat de pacht-

prijs omhoog.”

“Dat is zorgelijk want de Vlissingse haven heeft 

 potentie, maar het is geen Antwerpen of Rotterdam. 

Reders zitten het liefst bij elkaar, want dan kunnen 

ze bijvoorbeeld containers uitwisselen die zeg naar 

Engeland moeten. Ons vrieshuis in Rotterdam ligt 

altijd bomvol. In Vlissingen moeten we ons inspan-

nen om klanten te trekken. Dan moet ik wel lagere 

tarieven kunnen bieden. Maar als de kosten even

hoog zijn, lever ik daar op in. Als ik net zoveel pacht 

moet betalen als in Rotterdam, ga ik daar inves-

teren. Ondertussen genereert Kloosterboer wel een 

omzet 30 miljoen voor de regio Vlissingen. Dat zijn 

banen in de wasserettes, de hotels, de taxi’s en in 

de kranen.”

Op uw LinkedIn-pagina meldt u dat u geïnteres-
seerd bent in ‘new ventures’ en ‘business deals’  – 
bent u zo ondernemend?
“Ja. Maar ik spreek nooit over ik, altijd over we. 

Om te beginnen zijn we met vier broers gezamen-

lijk  eigenaar van Kloosterboer. Verder is er een ma-

nagement team van twintig mensen en uiteindelijk 

zijn daar alle medewerkers. Bij een familiebedrijf 

werkt het anders dan bij een beursgenoteerde on-

derneming. Als wij horen dat iemand voor zichzelf 

gaat beginnen, bespreken we met hem of we niet 

wat samen kunnen doen. Dat heeft geleid tot een 

aantal bedrijfjes in aanpalende sectoren. Zo hebben 

we een 50-procentsbelang in een uitzendbureau, in 

een agentuurbedrijf en in een barge-onderneming. 

De joint venture heeft ons dan altijd als klant en ik 

krijg inzicht in die tak van de sport en de tarieven.”

“Je moet groeien en altijd innoveren om voor te blij-

ven op je concurrent. Want een koude kubieke me-

ter lucht is een koude kubieke meter lucht. Daarop 

kun je je niet onderscheiden. Dus kijken we welke 

problemen van klanten we nog meer kunnen op-

lossen. Neem een ondernemer die importeert uit 

Kloosterboer groep

Het familiebedrijf Kloosterboer biedt een breed pallet aan diensten 

op het gebied van logistieke dienstverlening in temperatuurgecon-

troleerde en voedinggerelateerde producten, variërend van opslag in 

vrieshuizen tot het verzorgen van douaneformaliteiten. De omzet van 

Kloosterboer bedraagt 150 miljoen euro per jaar. Bij de vestigingen in 

Nederland, Alaska, Canada en Frankrijk werken meer dan 600 mensen. 

Met 300 werknemers is de vestiging in Vlissingen één van de grootste.

Azië. Die moet zeetransport regelen, een stuwadoor, 

een agent… Hij moet inklaren en de goederen la-

ten controleren. Wij kunnen dat allemaal voor hem 

 regelen. Inmiddels komt de helft van onze omzet uit 

dergelijke aanvullende activiteiten.”

Waar wilt u over 10 jaar staan?
“Ik wil dat er dan een nog grotere en nog bredere 

dienstverlening staat.”

Ik bedoelde eigenlijk u als persoon… Werkt u dan 
nog?
“Ik stoppen? Nooit! Dat kan ook niet omdat ik aan-

deelhouder ben. Als je bij een baas werkt, kun je op 

een gegeven moment de deur dichttrekken. Maar 

als aandeelhouder wil je van de directie weten waar 

ze mee bezig zijn. De besognes blijven. Wel moeten 

jongere mensen de ontwikkeling gaan doen.”

Uw vader heeft in 1986 slaande ruzie gekregen met 
zijn twee broers die mede-eigenaar waren. Bent u 
niet bang voor een conflict met uw broers?
“Nee, omdat we goede afspraken hebben. Een paar 

jaar geleden zijn we daarover onder leiding van 

een adviseur in conclaaf gegaan. We hebben toen 

afgesproken dat het geen uitgemaakte zaak is dat 

één van onze kinderen in het bedrijf komt. Dat ze 

van de familie zijn, wil immers niet zeggen dat ze 

de beste zouden zijn om het bedrijf te leiden. Het 

zou zelfs heel toevallig zijn. We hebben zelfs afge-

sproken dat onze kinderen ook niet bij het bedrijf 

kunnen werken als heftruckchauffeur of als recep-

tioniste. Want het blijven Kloosterboeren en dat kan 

scheve gezichten geven.”

Wat drijft u?
“Ik wil als winnaar uit de strijd komen. Bij voetbal, 

bij dammen maar ook bij het ondernemen. Het gaat 

er om het beste bedrijf te willen zijn. Ego speelt voor 

mij geen rol. Geld ook niet; ik zou morgen kunnen 

stoppen. Maar ik vind het werk ook nog leuk. Als je 

je werk met tegenzin doet - dan moet je stoppen.” < 
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rondwandEling tErnEuZEn

woningen. Het hele oude hart is de 
afgelopen decennia flink opgeknapt 
en wordt vooral gebruikt door kleine 
ondernemingen.

5. Hoogteverschillen
Mensenwerk – en dan vooral de 
bouw van vestingwallen en water-
keringen – heeft ervoor gezorgd 
dat er in het stadje Terneuzen veel 
hoogteverschillen bestaan. De hoog 
gelegen Lange Kerkstraat is bij-
voorbeeld aangelegd op de plaats 
van een bastion en vestingwal uit 
de Tachtigjarige Oorlog. Buiten deze 
dijk lag een schor, een stuk land dat 
regelmatig overstroomde. Hoe groot 
het hoogteverschil was is op de hoek 
van de Lange Kerkstraat en de Pel-
molengang goed te zien. Logisch dat 
de laag gelegen delen van Terneuzen 
het meest te lijden hebben gehad van 
de watersnoodramp van 1953.

6. amsterdamse school
Bij een haven hoort handel. En bij 
handel hoort geld. Op de hoek van de 
Korte Kerkstraat en de Nieuwstraat 
staat een voormalig bankgebouw. 
Het werd gebouwd in 1919 voor de 
Rotterdamsche Bank, naar een ont-
werp van Hermann Friedrich Mertens, 
een vooraanstaand architect van de 
Amsterdamse School. De afgelopen 
decennia was het in gebruik bij wel-
zijnsinstellingen.

7. Roeiersgang
Straatnamen herinneren nog aan 
de historie. Deze ‘roeiersgang’ bij-
voorbeeld. Hier woonden, dichtbij de 
haven, de roeiers. Als er een schip 
in zicht kwam, probeerden de roei-
ers als eersten een loods aan boord 
te brengen. Wie het eerst aankwam, 
had de meeste kans. Het werk van de 
roeiers wordt tegenwoordig gedaan 
door bootlieden en door het loods-
wezen. 

8. Beeld vesalius
Niet iedereen in Terneuzen was er 
meteen blij mee, het is dan ook on-
geveer vijf meter hoog, breed en diep. 
Dit bronzen beeld, gemaakt door 
de Engels-Nederlandse kunstenaar 
Thom Puckey, staat op een opvallen-
de plek aan de Westerschelde. Net 
buiten de officiële wandelroute, maar 
wel zeer de moeite waard. Het ver-
beeldt symbolisch het zoeken van de 
mens naar bescherming in de strijd 
tegen water en wind. De anatomi-
sche figuur is ontleend aan een prent 
van de Vlaamse zestiende-eeuwse 
arts en anatoom Andreas Vesalius.

1. Markt
Onze rondwandeling begint op de 
Markt. Sinds de 14e eeuw was dit de 
haven van Terneuzen, dat in 1325 voor 
het eerst in archieven werd vermeld. 
Toen als Ter Nose, later als Neuzen 
of Neusen. Waar nu de Markt is, wer-
den in de Middeleeuwen goederen 
van zeeschip naar trekschuit overge-
slagen om zo naar Gent vervoerd te 
worden.
Vanaf de Tachtigjarige Oorlog (1568-
1648), toen Filips II een fort liet bou-
wen om de watergeuzen buiten de 
deur te houden, kreeg Terneuzen 
vooral een grote militaire betekenis. 
In 1584 kreeg de vesting Terneuzen 
stadsrechten van Willem van Oranje.
De grote economische ontwikkeling 
heeft Terneuzen te danken aan een 
heel andere Willem. In 1823, toen 
Nederland en België nog één waren, 
besloot koning-koopman Willem I 
namelijk dat een bestaand kanaal 
tussen Gent en Sas van Gent (de Sas-
sevaart) verlengd moest worden tot 
Terneuzen. Zo ontstond het  Kanaal 
van Gent naar Terneuzen, dat voor 
beide steden al ruim anderhalve 
eeuw van levensbelang is.

2. de vliegende Hollander
In de vroegere oostelijke kanaal-
arm van het Kanaal van Gent naar 
Terneuzen (langs de Herengracht) 
vinden we een ijzeren schip: de Vlie-
gende Hollander. Het kunstwerk is 

ontworpen door Terneuzenaar Piet 
Griep en werd in 1972 onthuld.
De Vliegende Hollander is volgens 
de legende het zeilschip waarmee 
de Terneuzense kapitein Willem van 
der Decken tevergeefs probeerde 
rond Kaap de Goede Hoop te varen. 
Sindsdien voert het spookschip te-
gen de wind in over de wereldzeeën 
en brengt het ongeluk en verderf aan 
ieder schip dat het tegenkomt.

3. Stellingmolen windlust
In het oudste – en voor velen onbe-
kende – deel van Terneuzen vinden 
we op een muur deze herinnering 
aan een stellingmolen, die in 1932 
is gesloopt om plaats te maken voor 
gebouwen waar meel machinaal ver-
werkt kon worden. 
Rechts van het kunstwerk staat een 
gebouw waar vroeger de ketsers 
en hun paarden onderdak vonden. 
Ketsers waren mensen die met hun 
paarden de zeilschepen opvingen 
aan het havenhoofd en ze vervolgens 
de sluis in loodsten.

4. oud-terneuzen
Het oudste deel van Terneuzen is 
gebouwd op de restanten van oude 
16e eeuwse vestingwerken. Het be-
staat uit een aantal smalle steegjes 
achter de Noordstraat. De vroegste 
bebouwing was in de Kandeelstraat. 
Kandeel was in de Middeleeuwen 
een warme drank (gemaakt van on-
der andere wijn, bier, vleesnat, eieren 
en kruiden), die geschonken werd bij 
bijzondere gebeurtenissen. De witte 
huisjes aan de Vissteeg (gebouwd 
rond 1850) waren vroeger arbeiders-

de Zeeuwse havens hebben 
een rijke geschiedenis. 
die begon voor terneuzen 
(vroeger: ter nose) al in 
de 14e eeuw. voor Zeeland 
Seaports Magazine 
bezochten we de leukste 
historische plekjes van 
terneuzen, de stad van de 
vliegende Hollander. 

Zelf wandelen?
‘Op pad met de Vliegende Hollander’ is de 
naam van de rondwandeling, die is samen-
gesteld door VVV Zeeuws-Vlaanderen. 
De route voert langs de belangrijkste his-
torische plaatsen. Een gidsje met routebe-
schrijving (onderweg is de route ook goed 
gemarkeerd) is voor E 2,- verkrijgbaar bij 
het VVV-kantoor op de Markt van Terneuzen. 
Voor informatie over de moderne haven-
activiteiten en een rondgang op het sluizen-
complex kun je een bezoek brengen aan het 
Portaal van Vlaanderen in Terneuzen.
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Natuurlijk is het schip vernoemd naar de beroemde Italiaanse kunstenaar en uit-
vinder Leonardo da Vinci (1452-1519). “Mijn man is een groot bewonderaar van 
zijn werk”, zegt Janta Mannak. Het schip Da Vinci dateert al uit 1935 en heeft 
een lengte van 63 meter. Janta Mannak en Kees Berends hebben het zeven jaar 
geleden gekocht. Toen stond er nog ‘Pelikaan’ op de boeg, maar dat heeft Kees 
zelf overgeschilderd. Over schilderen gesproken: Kees is een verdienstelijk ama-
teurschilder en een liefhebber van de Renaissancekunst. Diep onder de indruk 
kwam hij ooit terug van een bezoek aan Rome. Janta en Kees hebben een huis in 
Terneuzen, Kees heeft nog gewerkt op een veerpont, maar dat beviel uiteindelijk 
toch niet. Daarom varen ze nu met de Da Vinci en vervoeren ze vooral erts, veevoer 
en granen. Later deze week vertrekken ze weer.

“Ja, die naam heeft wel degelijk een bijzondere betekenis”, zegt Albert Appelo. We 
worden uitgenodigd in de stuurhut van de Vector. Er is koffie en er zijn stroopwa-
fels. Ze liggen te wachten in de Bijleveldhaven (Vlissingen-Oost) totdat er gelost 
kan  worden. “Toen ik met mijn broer Thijs en mijn ouders begin deze eeuw  samen 
een nieuw schip kocht, hebben we die naam bedacht. Een wiskundig begrip: de 
som van verschillende denkrichtingen leidt toch tot één gezamenlijke richting. Wel 
mooi hè?”. Een paar jaar geleden kochten Albert en zijn broer weer een nieuw 
schip, nu eentje van 135 meter lengte. Dezelfde naam staat weer op de boeg. 
 Varen zit in de familie sinds opa, die molenaar was en slecht tegen het stof kon, 
van de dokter te horen kreeg dat hij maar wat anders moest gaan doen. Hij werd 
schipper. Kleinzoon Albert woont sinds kort samen met Annelies Timmerman, 
een ‘meisje van de wal’, een apothekersassistente die nog wel een beetje moet 
wennen aan het leven op een binnenvaartschip. “Je kunt niet meer elke verjaardag 
bezoeken. Maar voor een begrafenis leggen we het schip wel aan de wal hoor; zo 
erg zijn we nu ook weer niet.”

Ze hebben elkaar lang geleden op een dijk ontmoet: Alewijn en Klaziena Adriaanse. 
Waar anders konden kinderen van binnenvaartschippers verkering krijgen. Inmid-
dels zitten ze, allebei achter in de vijftig, in de stuurhut van de Brisant aan een 
kopje koffie en een sigaretje. Het schip had die naam al toen ze het vijf jaar geleden 
kochten. Brisant is de aanduiding voor een stof die snel explodeert. Met spring-
stoffen kun je rotsen laten vergruizelen en de restanten daarvan (grind) kunnen 
prima door de Brisant vervoerd worden. Alewijn, die al vaart sinds zijn dertiende, 
had het graag simpel gehouden en het schip (60 meter lang) naar zijn Klaziena 
genoemd, maar die voelde daar niets voor. Ze maken nu twee ‘reisjes’ per week en 
doen het daarmee ‘wat rustiger aan’. En ze hopen dat zo lang mogelijk te mogen 
doen. Klaziena: “Ja, ik heb wel heel even op de wal gewoond, in een appartement, 
maar ik had binnen de kortste keren al ruzie met de buren  omdat ik een bloempot 
op het balkon had gezet. En ja, ik had ook heimwee naar het schip.”

Gerard Ditiecher, de kapitein van de Amstelstroom, komt uit Dordrecht. Hij ligt 
te wachten om bij Total aan de Van Cittershaven benzine te mogen laden. De 
reis gaat straks richting Geertruidenberg. Op Zwolle vaart hij tegenwoordig 
ook veel. Ditiecher zit al zo’n twintig jaar op een schip. Nee, deze binnenvaart-
tanker met een lengte van 90 meter is niet van hemzelf. Hij was altijd eigen-
dom van de bevrachter Interstream, maar kwam eerder dit jaar in handen van 
een particulier.“Amstelstroom? Waar die naam vandaan komt? Niks bijzonders 
 eigenlijk. De vorige eigenaar – Interstream dus – had veel schepen naar rivieren 
genoemd. IJsselstroom was er ook eentje en zo nog een paar. Meer is het niet.”

W
hat’s in a nam

e... deel2Fotografie: R
oel Sm

it / iStockphoto



COLOFON

Zeeland Seaports Magazine is een 
uitgave van Zeeland Seaports. 
Naast de belangrijkste informatie 
uit het jaarverslag 2010 biedt dit 
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Zeeland Seaports
Sinds 1 januari 2011 staan beide Zeeuwse havens gezamenlijk 
op eigen benen: ze vormen een zelfstandige overheids-NV (zie 
ook pagina 24), waarin de provincie Zeeland en de gemeenten 
Borsele, Terneuzen en Vlissingen deelnemen. Daarnaast is er 
sinds 1 januari 2011 een raad van commissarissen. 

Raad van commissarissen per 1 januari 2011
Mr H. Akse

Drs A.A.K. Dellaert

Mw mr I. Dezentjé Hamming-Bluemink

Ir G.A.F. van Harten

Algemeen Bestuur in 2010
C. van Beveren, voorzitter

M. Wiersma

Mw M.M.D. Vermue-Vermue

J.M. Zandee

J. Bos

J.M. van Schaik

P.F. Polderman

J. Suurmond

Mr P.J. Filius, secretaris

Dagelijks Bestuur in 2010
C. van Beveren, voorzitter

Mw M.M.D. Vermue-Vermue

J. Bos

P.F. Polderman

Mr P.J. Filius, secretaris

Na de verkiezingen voor Provinciale Staten in maart 2011 is de 

heer Wiersma teruggetreden uit het algemeen bestuur. 

Namens de provincie is de heer mr S.J. Heijning toegetreden tot 

het algemeen en dagelijks bestuur. De heer Heijning zal tevens 

het voorzitterschap bekleden.

De heer J. Suurmond is in 2011 namens de gemeente Vlissingen 

in het algemeen bestuur opgevolgd door de heer J. Damen.

Adviescommissie bedrijfsleven
Ing. J.A.F. van Damme

Drs J.J.A.M. Bruurs

E. van Hoepen

R.G. Rutjens

J.A.C. Martin

M.H.L. van Rijt

C.A. Ollebek

Drs J.P.G. van der Peijl

F. Kuijpers

Drs A.A.D. Saman 

J. van der Hart

Provincie Zeeland

Provincie Zeeland

Gemeente Borsele

Gemeente Borsele

Gemeente Terneuzen

Gemeente Terneuzen

Gemeente Vlissingen

Gemeente Vlissingen

Provincie Zeeland

Provincie Zeeland

Gemeente Borsele

Gemeente Terneuzen

Gemeente Vlissingen

Provincie Zeeland

Yara Sluiskil

Kamer van Koophandel Zeeland

Koninklijke Schelde Groep BV

Dow Benelux BV

Ovet BV

Verbrugge International  BV

FNV Bondgenoten 

De Hoop Terneuzen BV

Loodswezen regio Scheldemonden

Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging
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